UCHWAŁA NR XLI/243/2018
RADY GMINY PCIM
z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych
i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Pcim”.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2017r.,
poz.1825 ), art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 42 oraz art. 403 ust. 2 i ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Środowiska ( t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Pcim uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych
kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy
Pcim” w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pcim 2015-2023 zawierającego „Program
Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Pcim” zatwierdzonego i przyjętego Uchwałą Rady Gminy Pcim
Nr XX/117/2016 z dn. 8 lipca 2016 r w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Pcim 2015-2023 zawierającego „Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Pcim” ze środków Unii
Europejskiej w ramach projektu „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie
Pcim (biomasa i paliwa gazowe)” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały określa warunki udzielania dotacji, w tym kryteria
wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposób jej
rozliczania oraz kontroli
wykonanego zadania oraz wzór deklaracji, wniosku i umowy o dotację na
dofinansowanie zmiany sytemu ogrzewania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/243/2018
Rady Gminy Pcim z dnia 2 lutego 2018 r.
REGULAMIN
UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NA WYMIANĘ NISKOWYDAJNYCH
I NIEEKOLOGICZNYCH KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE, NA NOWOCZESNE
I EKOLOGICZNE KOTŁY GAZOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY
PCIM
w ramach projektu „ Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim
(biomasa i paliwa gazowe)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
§ 1. Postanowienia wstępne
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
1. Wnioskodawca - osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie Dotacji w ramach projektu, legitymująca się
tytułem prawnym do nieruchomości (Budynku mieszkalnego) zlokalizowanej na terenie gminy Pcim wynikającym
z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiązaniowego;
2. Budynek – w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1332 z późn. zm.) mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku, znajdujący się na terenie Gminy Pcim; na potrzeby niniejszego Regulaminu za Budynek uznaje się
również lokal mieszkalny, jeżeli posiada samodzielne źródło ciepła;
3. Stare źródło ciepła – niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe, poniżej klasy 4 wg normy PNEN 303-5:2012 będący źródłem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz inne źródła ciepła
(paleniska) z możliwością spalania odpadów stałych służące do ogrzewania Budynku;
4. Nowe źródło ciepła –niskoemisyjne, wysokosprawne źródło ciepła na paliwo gazowe lub biomasę - kocioł
gazowy kondensacyjny, kocioł na biomasę. Nowe kotły muszą spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN
303-5:2010 oraz wymagania ekoprojektu. Na stronie http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ opublikowana
została lista niskoemisyjnych kotłów spełniających powyższe wymagania;
5. Dotacja – środki finansowe przyznane Inwestorowi na podstawie Umowy, za wykonanie Inwestycji. Środki
dotacji pochodzą ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu” Wymiana nieefektywnych
źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim (biomasa i paliwa gazowe)” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020;
6. Gmina – Gmina Pcim;
7. Inwestor – Wnioskodawca, który pozytywnie przeszedł Weryfikację i został zakwalifikowany do Projektu;
8. Inwestycja – wymiana Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła;
9. Koszty kwalifikowane - koszty określonych materiałów, urządzeń i prac, na podstawie których ustalane jest
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu;
10. Lista Rankingowa - lista Wnioskodawców po pozytywnej Weryfikacji przed rozpoczęciem Inwestycji;
11. Projekt – projekt pn” Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie
Pcim (biomasa i paliwa gazowe)” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020;
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12. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady udzielania Dotacji obejmujące
tryb postępowania w sprawie udzielania Dotacji, sposób jej wykorzystania i rozliczania
13. Urząd – Urząd Gminy w Pcimiu;
14. Umowa - pisemna „Umowa o dofinansowanie wymiany starego kotła”, zawarta pomiędzy Inwestorem,
a Gminą określająca szczegółowo warunki udzielenia i wysokość Dotacji na realizację Inwestycji, wg załącznika nr
3;
15. Weryfikacja - dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym danych zadeklarowanych w złożonym
Wniosku;
16. Wniosek - pisemny „Wniosek o dofinansowanie wymiany starego kotła węglowego”, wg załącznika nr 2;
17. Deklaracja- pisemna ” Deklaracja przystąpienia do programu ”, wg załącznika nr 1 ;
18. Wykonawca – przedsiębiorca dokonujący wymiany źródła ciepła.
§ 2. Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródła
ciepła, polegających na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego starego źródła ciepła, nowego źródła ciepła
zabudowanego w sposób trwały
w ramach realizacji projektu „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim (biomasa i paliwa gazowe)” współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
poprzez likwidację w budynku wszystkich tradycyjnych palenisk i zainstalowanie nowego źródła ciepła.
3. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej likwidacją dotychczasowego źródła ciepła.
4. Dotacji, o których mowa powyżej udziela się na wymianę starego źródła ciepła, będącego podstawowym
źródłem ogrzewania w budynku, na nowe źródło ciepła. Warunkiem przyznania dotacji jest uzyskanie
wymaganego efektu ekologicznego.
5. 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.
6. Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną wnioskodawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- w budynkach będących ich własnością wykorzystywane są obecnie niskowydajne i nieekologiczne kotły na
paliwa stałe, będące podstawowym źródłem ogrzewania budynku;
- budynek jednorodzinny posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh [m2 *rok] na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
-

budynek został poddany ocenie energetycznej, w ramach realizacji projektu (oceny energetyczne
przeprowadzane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego, bezpłatne dla wnioskodawcy). W przypadku budynków
jednorodzinnych, posiadających wartość wskaźnika EPH+W większą niż 150 kWh [m2 *rok] na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, wnioskodawcy będą zobowiązani do
przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku, w zakresie wskazanym przez audytora, w przeciwnym
wypadku nie będą mogli zostać zakwalifikowani do udziału w projekcie.

7. W przypadku dużej liczby chętnych, w pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną osoby
spełniające następujące dodatkowe kryteria:
a) Wnioskodawca nie korzystał wcześniej z innych form wsparcia udzielanych z ramienia Gminy Pcim
pozyskanych ze środków zewnętrznych - pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.
b) Stare źródło ciepła wykorzystywane do ogrzewania budynku jest starsze niż 10 lat (w pierwszej kolejności będą
brane pod uwagę najstarsze piece) – zdjęcie tabliczki znamionowej kotła z rokiem produkcji, a w przypadku
braku tabliczki znamionowej oświadczenie właściciela.
c) Kolejność wpływu kompletnych wniosków.
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8. Kwota dotacji na wymianę starego źródła ciepła została określona w aktualnie obowiązującym
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014 – 2020 dla Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.
9. W przypadku uzasadnionej konieczności poniesienia kosztów na wymianę/modernizację instalacji
wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, dotacja wynosi do 6 tys. zł w przypadku
budynku jednorodzinnego lub wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali w budynku
wielorodzinnym, ale nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
10. W ramach realizacji projektu„ Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych
w Gminie Pcim (biomasa i paliwa gazowe)” w okresie od 09.02.2017 – 28.11.2019 r. planowana jest likwidacja
38 starych źródeł ciepła i zastąpienie ich 38 nowymi źródłami ciepła.
§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej
1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które złożyły deklarację przystąpienia do projektu według wzoru
stanowiącego Załącznik 1 do regulaminu.
2. Osoby, o których mowa w ust.1 zobowiązane są do wyrażenia zgody na przeprowadzenie oceny
energetycznej budynku.
3. Oceny energetyczne będą wykonywane w kolejności złożenia deklaracji.
4. Gmina przekaże listę Wnioskodawców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do udziału w projekcie
Audytorom energetycznym zatrudnionym i wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski.
5. Audytorzy przeprowadzą audyty energetyczne budynków i opracują świadectwa energetyczne budynków,
będące podstawą do opracowania ostatecznej listy rankingowej wnioskodawców kwalifikujących się do objęcia
wsparciem w ramach projektu. Wnioskodawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli koszty przeprowadzenia
termomodernizacji przekraczają jego możliwości finansowe.
6. W przypadku rezygnacji właścicieli budynków z dalszego udziału w projekcie i rozwiązaniu umowy, do
projektu zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej.
7. Po dokonaniu oceny energetycznej na wezwanie Urzędu w terminie określonym w wezwaniu należy złożyć
wniosek o udzielenie dotacji stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.
8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do
dysponowania budynkiem lub oświadczenie o prawie do dysponowania budynkiem. W przypadku, gdy
wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem budynku, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody
pozostałych właścicieli na wymianę źródła ciepła.
9. Weryfikacja oraz analiza wniosków odbywać się będzie pod nadzorem Wójta przez wyznaczony zespół
pracowników.
10. Lista rankingowa sporządzona będzie według daty złożenia wniosku po pozytywnej jego weryfikacji.
11. Złożenie wniosku nie gwarantuje udzielenia Dotacji Wnioskodawcy w ramach Projektu.
12. Kwalifikację Wniosków do realizacji w Programie w danym roku kalendarzowym przeprowadza Wójt
według kolejności złożenia (listy rankingowej ) oraz na podstawie środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
Gminy zgodnie z założeniami Projektu.
13. Gmina podpisze umowy o przyznanie dotacji z zakwalifikowanymi wnioskodawcami, w których zobowiąże
wnioskodawców do poddania się ocenie energetycznej budynku wg metodyki przyjętej przez Instytucję
Zarządzającą będącą załącznikiem do regulaminu konkursu oraz wykonania modernizacji energetycznej budynku
w zakresie wynikającym z w/w ocen energetycznych w okresie realizacji projektu – jeżeli tego rodzaju
konieczność wynika z przeprowadzonej oceny energetycznej.
§ 4. Sposób rozliczenia inwestycji
1. W celu rozliczenia inwestycji wnioskodawca przedłoży do Urzędu Gminy Pcim komplet dokumentów, tj.:
1) oryginał faktury za wymianę źródła ciepła (oryginał do wglądu, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
złożona do urzędu)
2) certyfikat Ecodesign dla zakupionego nowego źródła ciepła(oryginał do wglądu, kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem złożona do urzędu)
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3) dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego urządzenia grzewczego (dokument zezłomowania – kartę
przekazania odpadu),
4) protokół odbioru końcowego zawierający oświadczenie wykonawcy dokonującego montażu źródła ogrzewania
o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Rozliczenie inwestycji nastąpi w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy.
3. Wyznaczony przez Wójta zespół pracowników dokona kontroli dokumentów, o których mowa w ust. 1,
potwierdzi prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z umową i wymogami regulaminu.
4. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów o których mowa w §4 ust.1, Gmina
przekaże Wnioskodawcy refundację kosztów zgodnie z umową na wskazany rachunek bankowy lub w kasie
urzędu.
§ 5. Sposób kontroli dotowanej inwestycji
1. Gmina Pcim zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli:
1) realizacji inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji,
2) sposobu eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.
2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
3. Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie:
1) prawidłowości wykorzystania środków dotacji zgodnie z postanowieniami umowy (cel na jaki dotacja została
przyznana);
2) zastosowania systemu grzewczego opartego o kotły lub ogrzewanie pomieszczeń spalające paliwa gazowe lub
biomasę, charakteryzujące się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/W z dnia
21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią, kotły spalające biomasę będą wyposażone w automatyczny podajnik i nie będą posiadały
rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
3) prawidłowego wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
4) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania, wraz
z możliwością pobrania próbek paliwa;
5) zapewnieniu prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem.
6) obowiązku likwidacji starego źródła ciepła;
7) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła budynku;
8) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów;
4. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia nie spełnienia warunków określonych
w umowie lub/i niniejszym regulaminie.

Przewodniczący Rady Gminy
Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
NA BIOMASĘ, PALIWA GAZOWE

Ja, niżej podpisany........................................................................................................................................,
zamieszkały........................................................................................................................będący właścicielem
nieruchomości położonej w .............................................................działka nr..................................................
deklaruję przystąpienie do programu w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych dla
poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na biomasę lub
paliwa gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji w budynkach niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

WSPARCIE BĘDZIE UDZIELONE NA INWESTYCJE W ŹRÓDŁA CIEPŁA SPALAJĄCE
BIOMASĘ LUB WYKORZYSTUJĄCE PALIWA GAZOWE.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 992, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie.

…………………………………………………….
Miejscowość i data

………………………………
Podpis

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 z późn. zm.) informuje się, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Pcim.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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ANKIETA INFORMACYJNA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PCIM
WŁAŚCICIELE (WNIOSKODAWCY):
Imię i nazwisko:......................................................................................................................................
adres do korespondencji:.............................................................................................................
telefon kontaktowy :

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

ADRES NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ, W KTÓREJ MA BYĆ ZAMONTOWANY KOCIOŁ:
Miejscowość:……………………………………………………………………………………..............
Nr domu: ………………………………………………………………………………………................
Nr działki …………………………………………………………………………………………….........
Przysiółek/ rola………………………………………………………………………………………….…
RODZAJ BUDYNKU
jednorodzinny
wielorodzinny
RODZAJ DOTYCHCZAS WYKORZYSTYWANEGO PALIWA DO OGRZEWANIA BUDYNKU:
miał
węgiel
olej
gaz
drewno
energia elektryczna
POWIERZCHNIA OGRZEWANA (m2).......................................................................................................
ILOŚĆ ZUŻYTEGO PALIWA:
WĘGIEL...............................................……….……ton/rok
GAZ.......................................................................m3/rok
OLEJ OPŁAOWY....................................................m3/rok
DREWNO................................................................ton/rok
PRĄD.....................................................................MWh/rok
Inne( jakie?)..........................................................
ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM:.....................................................................
ILOŚĆ KONDYGNACJI..............................................................................................................
WYKONANE W BUDYNKU TERMOIZOLACJE:
- ocieplenie ścian:
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
- ocieplenie dachu/ stropodachu
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
- wymiana stolarki okiennej
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
Mając na uwadze powyższe informacje oświadczam ,że w razie zakwalifikowania mnie do projektu zobowiązuje się do
wykonania niezbędnych prac termomodernizacyjnych w terminie do ………………………………., ale nie później niż do
I kwartału 2019 roku.
CZY GOSPODARSTWO JEST PODŁĄCZONE DO SIECI GAZOWNICZEJ:
TAK
NIE
MOC KOTŁA (kW) ......................................................................................................................
ROK PRODUKCJI KOTŁA .........................................................................................................

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz 922 z późn. zm.) informuje się, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Pcim.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Wskazany
w niniejszej
deklaracji
budynek
jest
moją
własnością/jest
przedmiotem
dzierżawy/najmu/użyczenia/innego prawa*:.........................................i na tej podstawie mam prawo do
dysponowania nim bezterminowo w sposób umożliwiający instalację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń.
2. W budynku mieszkalnym wskazanym we wniosku nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz
rolnicza.
3. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie.
………………………………………………

…………………………………….

Miejscowość i data

Podpis wszystkich współwłaścicieli

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz.922 z późn. zm.) informuje się, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Pcim.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uwagi
- Ankieta ma charakter informacyjny i nie stanowi wniosku o dofinansowanie
- Wypełnienie ankiety nie pociąga żadnych skutków finansowych
- Ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy Pcim /pok.20/ osobiście lub za pośrednictwem poczty / decyduje
data wpływu/.

*niepotrzebne skreślić
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Informacje do deklaracji przystąpienia do projektu Gminy Pcim
WYMIANA ŻRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
NA PALIWA STAŁE- WĘGIEL, DREWNO oraz GAZ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
1. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.
2. W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
– Posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 50 kW – Terminologia, wymagania, badania
i oznakowanie”
lub
równoważną,
wydaną
przez
właściwą
jednostkę
certyfikującą
http://powietrze.malopolska.pl/KOTLY/
– Posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%.
3. Wsparcie będzie uwarunkowane wykonaniem działań termomodernizacyjnych, które będą wynikać
z przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła.
4. Wszystkie działania mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym
zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
5. Weryfikacja stopnia osiągnięcia efektywności energetycznej będzie oceniana w oparciu o metodę
uwzględniającą rodzaj i stan budynku, rok budowy oraz zakres przeprowadzonej wcześniej modernizacji
energetycznej.
6. Spełnienie ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło:
• 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku
przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:
- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne
źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;
Dofinansowanie do instalacji, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania: do
maksymalnie 6 tys. zł w przypadku wymiany kotła na paliwo gazowe oraz do 1 tys. zł. w przypadku kotłów
na paliwa stałe.
Gmina jako beneficjent projektu zobowiązana będzie do zapewnienia systemu kontroli urządzeń
grzewczych, m.in.:
– sprawdzenie wykonania trwałej likwidacji starego kotła( protokół, kwit potwierdzający fakt przekazania
starego kotła)
- sprawdzenie czy dofinansowany system ogrzewania używany jest jako podstawowe źródło ciepła w budynku,
– kontrola kotła, w zakresie nieuprawnionych modyfikacji,
– kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia,
– kontrola zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału,
- kontrola posiadania wymaganej ustawą Prawo budowlane dokumentacji projektowej (jeśli będzie wymagana),
Spełnienie tych warunków będzie się opierało na zawartych z mieszkańcami umowach.
Przyjęty został minimalny standard efektywności energetycznej budynku, którego spełnienie oznacza
brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku: wartość wskaźnika EPH+W
nie większa niż:
– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
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– 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych
(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej
wody użytkowej).
Zakres oceny energetycznej opracowywanej przez audytora:
– wizja lokalna i ocena stanu istniejącego budynku, w tym dokumentacja fotograficzna,
– świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej),
– określenie zaleceń termomodernizacyjnych dla danego budynku, obejmujących zakres prac
termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów(wskaźnik
EPH+W),
– obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej urządzenia grzewczego.
Procedura wymiany kotłów:
Krok 1 -> Przygotowanie przez gminę listy zainteresowanych mieszkańców
Krok 2 -> Przekazanie listy audytorowi
Krok 3 -> Przeprowadzenie ocen energetycznych budynków z listy
Krok 4 -> Podjęcie decyzji przez mieszkańca o akceptacji lub jej braku dla wyników oceny energetycznej
(brak konsekwencji finansowych)
Krok 5 -> umowa pomiędzy gminą i mieszkańcem
Krok 6 -> wymiana kotła, instalacji wewnętrznej (dofinansowanie);
termomodernizacja (w okresie realizacji projektu, brak dofinansowania)

ewentualna

konieczna

Krok 7 -> Przekazanie faktury do gminy (kocioł, instalacja)
Krok 8 -> Potwierdzenie i weryfikacja przez gminę prawidłowości poniesienia wydatku przez mieszkańca
Krok 9 -> Rozliczenie wydatków mieszkańca do przyjętych limitów
Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju nr 20, lub pod numerem telefonu 122748050 wew. 13.
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Pcimiu w terminie do dnia 18 listopada 2016 r.
(osobiście do pokoju nr 20 (III piętro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 (decyduje
data wpływu do Urzędu).
Zapoznałam/em się z powyższą informacją i akceptuję:

……………………………………
Miejscowość, data

…………………………………………
Podpis

Przewodniczący Rady Gminy
Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO KOTŁA WĘGLOWEGO
w ramach projektu „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim
(biomasa i paliwa gazowe)”
I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………..
2. PESEL …………………………………………………………………………………………………
3. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………...
4. Adres zamieszkania:
Miejscowość …………………………… Ulica …………………..……………Numer domu …...……
Kod pocztowy ………………………………… Poczta ………………………………………………...
5. Tytuł prawny do nieruchomości:
własność
użytkowanie wieczyste
współwłasność
inne ........................................
Do wniosku proszę załączyć dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, a w przypadku
współwłasności dodatkowo proszę przedłożyć zgodę współwłaścicieli na realizację zadania.
II. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WYMIANA STAREGO PIECA
1. Miejscowość …………………………. Numer domu ……. Osiedle/Rola ………………….....…….
Kod pocztowy ……………… Poczta ……………………………..……Nr działki ……………………
2. Rodzaj budynku
budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek mieszkalny wielorodzinny
budynek mieszkalny z częścią wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej
3. Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) …………………………………………………………………
4. Rodzaj istniejącego starego kotła (typ kotła, rok produkcji, rodzaj opału) ……………………….......
………………………………………………...............…………………………………………………
5. Moc starego kotła ………..[kW] , roczna ilość spalanego paliwa ……………………… .[Mg lub m3]
6. Czy budynek posiada termomodernizację? :
tak
nie*
ściany budynku są ocieplone
dach/strop jest ocieplony
rodzaj okien i rok montażu ………………………………………………………..........………………………
* Wymiana pieca możliwa jest tylko w budynkach ocieplonych lub planowanych do termomodernizacji
w okresie realizacji projektu.
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III. DANE DOTYCZĄCE WYMIANY NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA (KOTŁA)
1. Rodzaj planowanego, nowego źródła ciepła po modernizacji (typ kotła, rodzaj opału, moc kotła):
………………………………………………………………………………………………………….
W ramach projektu można otrzymać refundację zakupu: ekologicznych niskoemisyjnych kotłów gazowych lub
kotłów na biomasę. Nowe kotły muszą spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2010 oraz
wymagania ekoprojektu. Na stronie htto://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ opublikowana została lista
niskoemisyjnych kotłów na biomasę spełniających powyższe wymagania.
2. Czy poza wymianą pieca konieczna będzie modernizacja instalacji wewnętrznej?
tak
nie
3. Szacunkowe koszty zakupu nowego pieca : ………………………………………………………….
4. Szacunkowe koszty modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (jeśli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………………………
Refundacja kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji jest możliwa tyko, w przypadku braku możliwości
podłączenia nowego kotła do obecnej instalacji centralnego ogrzewania.
5. Planowany termin modernizacji (wymiany pieca): …………………………………………………...
V. OŚWIADCZENIE
1. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na wymianę pieca przez
Gminę Pcim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji projektu przez Gminę Pcim.
3. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe: Imię nazwisko, adres nieruchomości zostaną
udostępnione Audytorom zatrudnionym przez Urząd Marszałkowski do przeprowadzenia audytu energetycznego
budynku, w którym planowana jest wymiana starego kotła.
………………………………
data i podpis wnioskodawcy
ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOTACJI.
ZAKUP NOWEGO PIECA BĘDZIE MOŻLIWY DOPIERO PO PODPISANIU UMOWY Z GMINĄ
PCIM.

Przewodniczący Rady Gminy
Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
UMOWA nr …………
o dofinansowanie wymiany starego kotła
zawarta w dniu…………………... roku pomiędzy Gminą Pcim, 32-432 Pcim 563 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Pcim – Piotra Hajduka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Maciejewskiej
zwana w dalszej części umowy „Gminą”
a
…………………………………………………………………………………..……………
zamieszkałym/łą ……………………………..………………………………………………..
legitymującym/cą się dowodem osobistym Nr ……………… Seria ………………… ,
wydanym przez……………………………………………………………………………..
PESEL ………………………………
zwanym/ną w dalszej części umowy „Inwestorem”
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy zwanej dalej „Umową" jest określenie warunków Dotacji na Inwestycję
w Budynku nr ……….. w …………………. zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr ………….......…. .
2. Właścicielem/ użytkownikiem wieczystym w/w nieruchomości jest/są .......…………………………
.........................................………………………………………………………………………………….
§ 2. 1. Podstawę prawną Umowy stanowi Uchwała Rady Gminy Pcim nr…………. z dn. ………..r. w sprawie
przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na
paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie gminy ” oraz
Uchwała Rady Gminy Pcim Nr XX/117/2016 z dn. 8 lipca 2016 r w sprawie przyjęcia i realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pcim 2015-2023 zawierającego Program Ograniczania Niskiej Emisji
(PONE) dla Gminy Pcim”
2. Integralną częścią Umowy jest „Regulamin udzielania dofinansowania na wymianę niskowydajnych
i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, na nowoczesne i ekologiczne kotły gazowe w budynkach mieszkalnych
na terenie gminy Pcim” zwany dalej „Regulaminem”.
3. Jeżeli w Umowie nie wskazano inaczej, pojęcia w niej użyte są tożsame z definicjami wskazanymi
w „Regulaminie”.
4. Inwestor oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem”.
§ 3. 1. Inwestor oświadcza, że legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości o której mowa w § 1 Umowy
wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiązaniowego,
2. Inwestor zobowiązuje się do:
1) poddania się ocenie energetycznej budynku przez audytorów zatrudnionych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego wg metodyki przyjętej przez Instytucję Zarządzającą będącej załącznikiem do
regulaminu konkursu 4.4.2;
2) wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej budynku
w okresie realizacji projektu – jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej oceny energetycznej;
3) wykonania Inwestycji do dnia ………………….…………… r;
4) zastosowania w ramach realizowanej inwestycji właściwego systemu grzewczego tj. kotła do ogrzewania
pomieszczeń spalającego paliwa gazowe lub biomasę w budynku w którym następuje wymiana źródła ciepła.
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Nowe urządzenie grzewcze będzie charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu
dla produktów związanych z energią. Kotły spalające biomasę będą wyposażone w automatyczny podajnik
paliwa (nie dotyczy kotłów zagazowujących paliwo) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów
umożliwiających jego zamontowanie;
5) wykonania obowiązku likwidacji starego kotła;
6) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku
przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Gmina Pcim rozliczyła końcowy wniosek
o płatność);
7) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów;
8) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania
urządzenia, w tym wyrażenia zgody na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa;
9) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem (jeśli
dotyczy);
10) powiadomienia Gminy o terminie zakończenia Inwestycji, celem umożliwienia Gminie przeprowadzenia
kontroli Inwestycji;
11) przestrzegania zapisów „Regulaminu”;
12) przedłożenia we wskazanym terminie, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy dokumentów wymaganych do
rozliczenia Dotacji, a wskazanych w „Regulaminie” ;
13) zapewnienia osobom działającym w imieniu Gminy lub na jej zlecenie swobodny dostęp do wskazanego w §
1 Budynku i przyległych zabudowań – m.in. pomieszczeń, gdzie zrealizowano inwestycję w ramach Projektu,
pomieszczeń z dostępem do komina, w okresie od daty zawarcia niniejszej umowy do 5 lat (licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym Gmina Pcim rozliczyła końcowy wniosek o płatność),
w celu
przeprowadzania kontroli i monitoringu Inwestycji oraz sposobu jej użytkowania.
14) 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 zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych dla przedsięwzięcia wskaźników.
§ 4. 1. Gmina udziela Inwestorowi Dotacji w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym Szczegółowym
Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
dla Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza za każdy kW obliczonej mocy nowego źródła ciepła
(moc kotła zostanie dobrana przez audytora energetycznego), maksymalnie do 8000,00 zł , a w uzasadnionych
przypadkach konieczności modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania do 6000,00 zł w przypadku
budynku jednorodzinnego lub wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali w budynku
wielorodzinnym, ale nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
2. Dotacja przyznawana jest ze środków projektu” Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach
domowych w Gminie Pcim (biomasa i paliwa gazowe)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
§ 5. 1. Warunkiem przekazania Dotacji Inwestorowi jest wykonanie Inwestycji w terminie o którym mowa w §
3 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy i przedłożenie Gminie dokumentów wymaganych do rozliczenia Dotacji
nie później niż do dnia ……………………….………………. r.
2. Przekazanie Dotacji, w wysokości o której mowa w § 4 nastąpi na rachunek bankowy Inwestora Nr
…………………………………….………………….…….. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Pcim, w terminie
do 3 miesięcy od przedłożenia kompletu dokumentów.
§ 6. 1. Inwestor zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości uzyskanej Dotacji:
1) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację zostanie zdemontowane w ciągu 5 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym Gmina Pcim rozliczyła końcowy wniosek o płatność,
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2) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację jest wykorzystywane niezgodnie z jego
przeznaczeniem, w szczególności niestosowanie paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji
pieca/kotła.
2. W przypadkach gdy Dotacja udzielona Inwestorowi, została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub
została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077.) wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych.
§ 7. 1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Inwestora i jeden dla Gminy.

Gmina:

Inwestor:

Przewodniczący Rady Gminy
Pcim
Stanisław Bzowski
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