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UCHWAŁA NR XXXVIII/473/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia
dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach
domowych w ramach Projektów finansowanych 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 519 ze zm.) Rada Miejska
w Krzeszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia
dotacji oraz sposób rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Krzeszowice w ramach Projektów pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie
Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe” oraz “Ograniczenie niskiej emisji na terenie
Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające
biomasę” finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020.
§ 2. Przyjmuje się następujące znaczenie użytych wyrażeń:
1. „Gmina” – Gmina Krzeszowice .
2. „Burmistrz” – Burmistrz Gminy Krzeszowice.
3. „Wnioskodawca” –osoba fizyczna.
4. „Wykonawca” –podmiot dokonujący wymiany źródła ciepła zgodnie z zasadami niniejszej uchwały.
5. „Budynek” – budynek/lokal mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, znajdujący się na terenie Gminy
Krzeszowice.
6. „Stare źródło ciepła” – niskowydajne i nieekologiczne medium grzewcze centralnego ogrzewania na
paliwo stałe (piec, kocioł) jak również inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych, służące do
ogrzewania budynku.
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7. „Nowe źródło ciepła” – należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające
kryteria określone w projekcie, wykorzystujące paliwa gazowe lub paliwa stałe w tym biomasę i węgiel,
charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Kotły spalające paliwa stałe w tym biomasę muszą być
wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu
awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
8. „Biomasa” – oznacza m.in. ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości
pochodzenia biologicznego z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa
i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję
odpadów przemysłowych i komunalnych,
9. „Paliwo gazowe” – paliwo, które znajduje się w stanie gazowym w temperaturze 15°C pod ciśnieniem
bezwzględnym 1 bara.
10. „Paliwo stałe” – 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 lub
mieszankę biomasy i paliwa kopalnego, torf oraz biomasę stałą.
11. „Deklaracja” – pisemna informacja wnioskodawcy dotycząca danej nieruchomości w zakresie
uczestnictwa w projekcie.
12. „Weryfikacja” – dokonanie przez Gminę oceny ankiet i deklaracji.
13. „Umowa” – umowa pomiędzy inwestorem a Gminą określająca szczegółowe warunki udzielenia
i rozliczania dotacji celowej oraz wysokość Dotacji na realizację Inwestycji.
14. „Lista rankingowa” – należy przez to rozumieć listę wnioskodawców, którzy złożyli ankietę dotyczącą
sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła, zostali pozytywnie zweryfikowani, złożyli deklarację przystąpienia
do projektu wymiany pieców oraz zostali zakwalifikowani do audytu energetycznego.
15. „Dotacja” – środki finansowe przyznane inwestorowi na podstawie Umowy na dofinansowanie
Inwestycji.
16. „Koszty kwalifikowane” – należy przez to rozumieć koszty, które kwalifikują się do refundacji w ramach
udzielonej dotacji i zostały poniesione przez inwestora w okresie ich kwalifikowalności tj. w dacie po podpisaniu
umowy.
17. „Inwestycja” – wymiana Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła na zasadach niniejszej uchwały.
18. „Inwestor” – wnioskodawca, który pozytywnie przeszedł weryfikację złożonej ankiety dotyczącej
sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła i deklaracji przystąpienia do projektu, oraz znalazł się na liście
rankingowej i podpisał umowę z Gminą.
19. „Zadanie” – przedsięwzięcie realizowane przez Gminę w ramach projektu na zasadach określonych
niniejszą uchwałą, pn.: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł
ciepła na paliwa stałe oraz Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł
ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę
20. „Projekt” – przedsięwzięcie pn: “Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez
wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe”, “Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzeszowice poprzez
wymianę źródeł ciepła na kotły wykorzystujące paliwa gazowe lub spalające biomasę” w ramach, których Gmina
pozyskała dofinansowanie ze środków PROWM 2014-2020 na wymianę źródeł ciepła;
21. „Uchwała” – niniejsza uchwała
22. „Okres trwałości zadania” – okres 5 lat od daty przekazania przez Instytucję zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym dalej występująca, jako IZ PRO ostatniej płatności w ramach realizowanego zadania.
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§ 3. 1. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku
z procesami spalania paliw stałych poprzez obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz redukcję
emisji, CO2, o co najmniej 30 % w budynkach na obszarze Gminy, co jest zbieżne z priorytetami Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego dalej, jako RPO WM oraz Planem Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice.
2. Dotacja przysługuje jednorazowo do budynku.
3. Dotacja udzielana jest ze środków pozyskanych przez Gminę w konkursie na dofinansowanie projektu:
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie
4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa
stałe - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
4. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest spełnienie poniższych warunków:
a) poddanie się i zaakceptowanie nieodpłatnej oceny energetycznej budynku wykonanej przed realizacją
inwestycji, wykonana ocena musi spełniać założenia projektu dotyczące wartości wskaźnika EPH + W.
b) wykonanie modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej budynku,
– jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej oceny energetycznej,
c) wykonanie obowiązku trwałej likwidacji starego źródła ciepła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego
systemu ogrzewania, jako głównego źródła ciepła,
d) zastosowanie właściwego rodzaju urządzeń energetycznych – warunek zostanie spełniony, gdy w wyniku
realizacji projektu zastosowane zostaną systemy grzewcze: ·oparte o kotły spalające biomasę lub paliwa
gazowe ·oparte o kotły na paliwa stałe,
e) wyrażenie zgody na przeprowadzenie niezbędnych wizji lokalnych i kontroli eksploatacji urządzeń
grzewczych w miejscu zainstalowania.
5. Wspierane w ramach projektu urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować 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. Kotły spalające paliwa stałe w tym biomasę muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa
(nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego, ani elementów umożliwiających
jego zamontowanie;
§ 4. 1. Kwota dofinansowania zakupu, montażu kotła na paliwo stałe, gazowego lub na biomasę oraz innych
kosztów kwalifikowanych, określonych w § 5, obliczana będzie w stosunku do wysokości mocy wyznaczonej
w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosiła:
a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie energetycznej,
b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
energetycznej,
c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
energetycznej,
d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie energetycznej.
2. Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:
a) nie więcej niż 8000,00 zł/kocioł (słownie: osiem tysięcy złotych) w przypadku budynku jednorodzinnego,
b) nie więcej niż 10 000,00 zł/kocioł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w przypadku budynku wielorodzinnego,
dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.
3. W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
a) w przypadku wymiany istniejącego źródła ciepła na kocioł na gaz lub biomasę ·maksymalnie do 6000,00 zł,
(słownie: sześciu tysięcy złotych) w przypadku domu jednorodzinnego,
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·maksymalnie do wielokrotności 6 000,00 zł, (sześciu tysięcy złotych) zgodnej z liczbą odrębnych lokali
mieszkalnych w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła
dla więcej niż jednego lokalu;
b) w przypadku wymiany istniejącego źródła ciepła na kocioł węglowy zgodny z zasadami
projektu:·maksymalnie do 1 000 zł, (słownie: tysiąca złotych) w przypadku domu jednorodzinnego
·maksymalnie do wielokrotności 1 000 zł, (słownie: tysiąca złotych) zgodnej z liczbą odrębnych lokali
mieszkalnych w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła
dla więcej niż jednego lokalu.
4. Wysokość dotacji będzie każdorazowo ustalana indywidualnie z uwzględnieniem maksymalnych kwot
dotacji, wyników ocen energetycznych, faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na
podstawie dostarczonych przez inwestora faktur/rachunków oraz zasad projektu.
5. Projekt realizowany jest do wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na ten cel
w budżecie.
6. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru Nowego źródła ciepła oraz
wyboru Wykonawcy.
§ 5. Koszty kwalifikowane stanowią wydatki na:
a) Demontaż starego źródła ciepła.
b) Zakup i montaż nowego źródła ciepła.
c) Wymiana lub wykonanie instalacji wewnętrznych tj: dostosowanie instalacji grzewczej w kotłowni do nowego
źródła ciepła, instalacja lub modernizacja wkładu kominowego, modernizacja instalacji rozprowadzającejwymiana instalacji lub czyszczenie, instalacja zaworów termostatycznych, wymiana grzejników.
§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest wpis na listę rankingową tworzoną na podstawie
ankiet dotyczących sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła oraz deklaracji złożonych w efekcie weryfikacji
ww. ankiet.
2. Miejsce na liście rankingowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne
osoby.
3. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście rankingowej zostanie ona uzupełniona o kolejnego
wnioskodawcę spośród tych, którzy złożyli ankietę dotyczącą sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła.
4. Po weryfikacji ankiety i złożeniu deklaracji przystąpienia do projektu, umieszczeniu na liście rankingowej
oraz poddaniu się ocenie energetycznej budynku zawiadamia się wnioskodawcę o terminie i miejscu zgłoszenia
się w celu podpisania Umowy o udzielenie dotacji;
5. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do zawarcia Umowy uznaje się za rezygnację z udziału w Projekcie.
6. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie środków finansowych
na udzielenie dotacji.
7. Udzielenie dotacji następuję na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą
a Gminą Krzeszowice, regulującej w szczególności wysokość dotacji i warunki jej przyznania, jak też
ustalenia ostatecznej jej wysokości, cel, na jaki dotacja została udzielona, opis zadania, termin wykorzystania
dotacji, tryb kontroli, zobowiązania Wnioskodawcy i inne ustalenia wymagane przepisami prawa.
8. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji po zawarciu Umowy, w terminie, zakresie i na
zasadach w niej określonych.
9. Dofinansowanie będzie udzielone właścicielom budynków przeznaczonych wyłącznie na cele
mieszkaniowe.
10. W celu podpisania umowy o udzielenie dotacji wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć w Urzędzie
Miejskim w Krzeszowicach:
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a) Odpis z księgi wieczystej lub wydruku z elektronicznych ksiąg wieczystych ze strony internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości- https://ekw.ms.gov.pl/ , z którego wynika tytuł prawny w postaci własności,
współwłasności lub użytkowania wieczystego do nieruchomości, na której znajduje się budynek. w którym
będzie realizowana inwestycja. nie starszy niż 3 miesiące licząc od daty otrzymania zawiadomienia o terminie
podpisania umowy.
b) Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się z zasadami określonymi niniejszą uchwałą– zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
c) W przypadku współwłasności – pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie Inwestycji
związanej z wymianą systemu ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz wnioskodawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
d) Oświadczenie o niewykorzystywaniu na cele prowadzonej działalności gospodarczej inwestycji wg. wzoruzałącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
e) W szczególnych przypadkach Gmina może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.
11. Wymagane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
§ 7. 1. Po zakończeniu realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie, inwestor składa pisemny
wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi dokumentami:
a) fakturą VAT lub rachunkiem (oryginał do wglądu) wystawionym na wnioskodawcę za zakup urządzenia
grzewczego z montażem oraz przebudową instalacji zgodną z wynikami oceny energetycznej, wykonanej na
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
b) specyfikacją do FV potwierdzającą zakres wykonanych prac i potwierdzającą wysokość poniesionych
wydatków,
c) potwierdzeniem dokonania zapłaty (chyba, że informacja została zamieszczona na fakturze lub rachunku),
d) imiennym dokumentem potwierdzającym demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji,
wystawionym przez uprawnionego przedsiębiorcę (potwierdzenie zezłomowania pieca), lub protokółem
z wykonania robót rozbiórkowych.
e) kserokopią certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez nowe źródło ciepła wymagań określonych
w niniejszej uchwale (dotyczy kotłów na węgiel i biomasę - wg dyrektywy 209/125/WE z dnia 21.10.2009 r.),
f) fakturą VAT lub rachunkiem (oryginał do wglądu) wystawionym na wnioskodawcę za wykonanie
termomodernizacji budynku zgodnie z wynikami oceny energetycznej, wykonanej na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego-, jeśli dotyczy,
g) dokumentacją fotograficzna zainstalowanego nowego źródła ciepła
h) dokumentacją fotograficzną przed/po wykonaniem/wykonaniu termomodernizacji-jeśli dotyczy
i) oświadczeniem dotyczącym wykonania zaleceń termomodernizacyjnych wynikających z oceny energetycznej
budynku.
2. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do zakresu wykonania inwestycji, Gmina może żądać
dodatkowych dokumentów potwierdzających jej wykonanie
3. Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o wypłatę dotacji Inwestor zostanie wezwany
do uzupełniania wniosku. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę dotacji nastąpi po jego uzupełnieniu.
5. Przed wypłatą dotacji osoby upoważnione przez Burmistrza mogą dokonać oględzin w miejscu wykonania
inwestycji, w celu sprawdzenia zgodność jej wykonania z umową. Z oględzin sporządza się protokół.
6. Przez okres, co najmniej 5 lat (okres trwałości) od daty przekazania ostatecznej płatności w ramach zadania
przez IZ RPO, inwestor jest zobowiązany do użytkowania nowego źródła ciepła, zgodnie z jego przeznaczeniem
i wytycznymi określonymi w instrukcji, jako głównego źródła ciepła służące do centralnego ogrzewania budynku.
O dacie tej inwestor zostanie poinformowany.
7. Inwestor zobowiązuje się do:
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a) likwidacji starego źródła ciepła i bezpieczną jego utylizację
b) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania, jako głównego źródła ciepła
c) nie dokonywania nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalenie odpadów (np. dorobiony
dodatkowy ruszt)
d) niezaniechania, w okresie trwałości, korzystania z paliw ekologicznych bez powrócenia do ogrzewania
paliwem węglowym w poprzednim systemie.
e) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producentów urządzenia w instrukcji użytkowania
urządzenia, w tym wyrażenia zgody na pobranie i zbadanie próbki paliwa,
f) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
g) dokonywania niezbędnych, zgodnych z instrukcją obsługi urządzeń, przeglądów i konserwacji w okresie
trwałości projektu na swój koszt;
h) udostępnienia pomieszczenia kotłowni dla przeprowadzenia kontroli dokonywanej przez upoważnionych
przez Burmistrza pracowników Urzędu Miejskiego lub wyznaczoną w ramach odrębnej umowy Firmę
zewnętrzną oraz Instytucję Zarządzającą RPO WM;
i) przechowywania przez cały okres obowiązywania umowy rachunki (dowody) zakupu paliwa odpowiadającego
wymaganiom do spalania w zamontowanym piecu c.o. oraz przedstawiał je na wezwanie upoważnionych przez
Burmistrza pracowników Urzędu Gminy lub wyznaczonych w ramach odrębnej umowy Firm zewnętrznych
lub Instytucji Zarządzającej RPO WM.
§ 8. 1. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla
zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia
okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj.:
a) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b) dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Adam Godyń
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/473/2017
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach
nr………………….z dnia……………………..w sprawie kryteriów wyboru inwestycji,
trybu postępowania w sprawie udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę
nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów
finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014 – 2020.
W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji oraz w
okresie 5 letniej trwałości projektu, o fakcie tym niezwłocznie poinformuje Urząd Miejskiego
w Krzeszowicach.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Podpis wnioskodawcy

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/473/2017
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r.

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

niżej podpisany/a* legitymujący/a*
się
dowodem
osobistym
seria,
nr ………………………...…………… oświadczam, że: wyrażam zgodę na
wykonanie
przez
Pana/Panią*
………………………...…………………..,
zam.
…………………………………………. …. …………jego/jej* kosztem i staraniem
inwestycji w ramach projektu “Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja
emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji
– SPR i 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020„ –
polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
proekologiczne w budynku/lokalu* mieszkalnym będącym naszą współwłasnością,
położonego w miejscowości ……..……………………………………………… o
nr……….… polegającej na likwidacji dotychczasowego służącego ogrzewaniu pieca/kotła
c.o.* opalanego paliwem stałym i zainstalowaniu kotła
…………………………………..………....................................................................................
...............
Zapoznałem/am* się z uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr………………….z
dnia……………………w sprawie kryteriów wyboru inwestycji, trybu postępowania w
sprawie udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie dotacji celowej z budżetu środków europejskich
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny w budynku/lokalu*
mieszkalnym
będącym
moją
współwłasnością
w
całości
na
rzecz
Pani/Pana*.....................................................................................................................................
..............
Ja

Imię i nazwisko współwłaściciela

* niepotrzebne skreślić

Podpis współwłaściciela

Miejscowość i data
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/473/2017
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym,
oświadczam
,
że
planowana
inwestycja
na
działce
nr…………obręb…………..(kw nr……………………) polegają na zainstalowaniu nowego
źródła ciepła nie będzie wykorzystywana do celów prowadzonej przeze mnie działalności
gospodarczej.

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Podpis wnioskodawcy

Miejscowość i data
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Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/473/2017
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30.11.2017 r.
Burmistrz Gminy Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice
WNIOSEK
O wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie
inwestycji związanych z wymianą nieekologicznych
źródeł ciepła
na proekologiczne.
Na podstawie umowy nr ……………………… z dnia …………………r., w związku ze
zrealizowaniem inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym na ogrzewanie proekologiczne w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym*
znajdującym się
pod
adresem:………..……………………………………………………….……..………………
…………..
zwracam/y się z prośbą o wypłatę dotacji.
Załączam:
a) fakturę VAT lub rachunek (oryginał do wglądu) wystawionego na wnioskodawcę za zakup
urządzenia grzewczego z montażem oraz przebudową instalacji zgodną z wynikami oceny
energetycznej, wykonanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
b) specyfikację do FV potwierdzającą zakres wykonanych prac i potwierdzającą wysokość
poniesionych wydatków,
c) potwierdzenie dokonania zapłaty (chyba, że informacja została zamieszczona na fakturze
lub rachunku),
d) imienny dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do
likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (potwierdzenie zezłomowania
pieca), lub protokół z wykonania robót rozbiórkowych.
e) kserokopię certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez nowe źródło ciepła wymagań
określonych w uchwale nr …………………. Rady Miejskiej w Krzeszowicach z
dnia………………. (dotyczy kotłów na węgiel i biomasę - wg dyrektywy 209/125/WE z
dnia 21.10.2009 r.),
f) fakturę VAT lub rachunek (oryginał do wglądu) wystawiony na wnioskodawcę za
wykonanie termomodernizacji budynku zgodnie z wynikami oceny energetycznej,
wykonanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego-, jeśli
dotyczy,
g) dokumentację fotograficzna zainstalowanego nowego źródła ciepła
h) dokumentację fotograficzną przed/po wykonaniem/wykonaniu termomodernizacji-jeśli
dotyczy
i) oświadczenie dotyczące wykonania zaleceń termomodernizacyjnych wynikających z
oceny energetycznej budynku- jeśli dotyczy.
j) na proekologiczne- jeśli dotyczy.
Imię i nazwisko inwestora

Podpis inwestora

Miejscowość i data
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Załącznik nr 1
do wniosku o wypłatę dotacji celowej
na dofinansowanie inwestycji
związanych z wymianą
nieekologicznych źródeł ciepła
na proekologiczne.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym, oświadczam, iż w związku z realizacją umowy nr……………………..zawartej w
dniu………………….. wykonałem zalecenia termomodernizacyjne zawarte w ocenie
energetycznej budynku.

Imię i nazwisko inwestora

Podpis inwestora

Miejscowość i data

