UCHWAŁA NR LI/574/2022
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr L/557/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2022 roku
w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania udzielenia dotacji oraz
sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) Rada Miejska
w Krzeszowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr L/557/2022 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie
kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania udzielenia dotacji oraz sposobu
rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach
Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6 ust. 11 pkt a) otrzymuje brzmienie: Odpis z księgi wieczystej lub wydruk z elektronicznych ksiąg
wieczystych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości- https://ekw.ms.gov.pl/, z którego wynika
tytuł prawny w postaci własności / współwłasności do nieruchomości, na której znajduje się budynek, w którym
będzie realizowana inwestycja nie starszy niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia naboru ankiet lub inny
dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny).
2. § 6 ust. 11 pkt f) otrzymuje brzmienie: Dokumentację fotograficzną przedstawiającą istniejące źródło
ciepła – na zdjęciach powinny być widoczne również elementy identyfikujące urządzenie, np. tabliczka
znamionowa lub w przypadku braku tabliczki podanie metrażu ogrzewanej powierzchni.
3. Do uchwały dodaje się następujący załącznik:
a) załącznik nr 6: „Ankieta w zakresie uczestnictwa w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy
Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę etap II w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, w treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kazimierz Stryczek
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Załącznik do uchwały Nr LI/574/2022
Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Ankieta w zakresie uczestnictwa w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Krzeszowice
poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę - etap II
w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania (miejscowość, nr
domu)
Nr telefonu, email
Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła:
□kocioł gazowy kondensacyjny
□kocioł na biomasę
Oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja objęta ankietą
Miejscowość:
Ulica i nr budynku:
Moc kotła obecnie zamontowanego w budynku ………………. kW (potwierdzona załączonym
zdjęciem)
W przypadku
braku
tabliczki
znamionowej,
ogrzewana
powierzchnia
2
……………………….. m
Czy budynek, w którym ma nastąpić wymiana źródła ciepła, został ocieplony?
□Tak
□Nie
□Nie, ale planuję jego
termomodernizację
Czy budynek ma wykonane ocieplenie dachu/stropodachu?
□Tak
□Nie
□Nie, ale planuję jego
termomodernizację
Czy budynek ma wymienioną stolarkę okienną?
□Tak
□Nie
□Nie, ale planuję wymianę
Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem* nieruchomości, na terenie której będzie
przeprowadzana termomodernizacja.
Informuję, że informacje zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem
faktycznym.
Data:
Czytelny podpis:
(imię i nazwisko)
*właściwe podkreślić
Złożenie niniejszej ankiety nie stanowi gwarancji przyznania dofinansowania ze środków PRO WM
i budżetu gminy Krzeszowice
Załączniki:
a) oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się z treścią uchwały – zał. nr 1 do uchwały
b) oświadczenie współwłaściciela/-i – zał. nr 2 do uchwały
c) oświadczenie o niewykorzystywaniu nowego źródła ciepła na cele prowadzonej działalności gospodarczej –
zał. nr 3 do uchwały
d) oświadczenie, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym pozostaną w eksploatacji
tylko źródła ciepła zgodne z wymaganiami uchwały antysmogowej – zał. nr 4 do uchwały
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e) Odpis z księgi wieczystej lub wydruk z elektronicznych ksiąg wieczystych ze strony internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości- https://ekw.ms.gov.pl/, z którego wynika tytuł prawny w postaci własności /
współwłasności do nieruchomości, na której znajduje się budynek, w którym będzie realizowana inwestycja
nie starszy niż 3 miesiące licząc od daty ogłoszenia naboru ankiet lub inny dokument potwierdzający tytuł
prawny do nieruchomości (np. akt notarialny).
f) Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca istniejące źródło ciepła – na zdjęciach powinny być widoczne
również elementy identyfikujące urządzenie, np. tabliczka znamionowa lub w przypadku braku tabliczki
podanie metrażu ogrzewanej powierzchni.
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