UCHWAŁA NR XXX/314/2017
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów
i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21-22 oraz art. 403 ust. 2 i art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) Rada Gminy
Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się „Regulamin przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/314/2017
Rady Gminy Czarny Dunajec
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Regulamin
przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
§ 1. Definicje
1. Ankieta – zbiór danych dotyczących budynku z terenu Gminy Czarny Dunajec, który został zgłoszony
przez Inwestora do uczestnictwa w Programie na różnych etapach przygotowania projektu
2. Audyt energetyczny – ocena energetyczna nieruchomości, której celem jest określenie konieczności
przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej i jej ewentualnego zakresu, mocy nowego źródła ciepła
oraz planowanego efektu ekologicznego.
3. Dofinansowanie, dotacja – bezzwrotne środki finansowe przyznane Inwestorowi przez Gminę na
realizację
inwestycji,
po
spełnieniu
przez
niego
warunków
określonych
w regulaminie
i umowie.
4. Efekt ekologiczny - zmiana w ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po
rozpoczęciu eksploatacji nowych źródeł ciepła, będących przedmiotem inwestycji.
5. Gmina – Gmina Czarny Dunajec
6. IZ RPO WM- Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Małopolskiego
7. Inwestor – Wnioskodawca, którego wniosek został pozytywnie oceniony, który znalazł się na liście
rankingowej i podpisał umowę z Gminą.
8. Inwestycja – wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła.
9. Koszty kwalifikowalne – koszty które kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego
dofinansowania i zostały poniesione przez Inwestora w okresie ich kwalifikowalności.
10. Lista rankingowa – lista Wnioskodawców, których wnioski przeszły pozytywną ocenę
i mieszczą się w limitach określonych na dany etap realizacji programu.
11. Zasięg projektu - Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Czarny Dunajec
12. Nieruchomość – nieruchomość budynkowa i lokalowa, służąca zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych,
zarówno jednorodzinna, jak i wielorodzinna, zlokalizowana na terenie Gminy Czarny Dunajec, w której
Wnioskodawca chce dokonać realizacji inwestycji.
13. Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone
w programie, spalające biomasę lub węgiel.
14. Proces modernizacji energetycznej – zrealizowanie w nieruchomości inwestycji zwiększających
efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię (np. wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, termoizolacja ścian zewnętrznych, stropów, dachu), których zasadność wynika
z przeprowadzonego audytu energetycznego.
15. Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO
WM)
16. Rozlicznie dotacji – rozliczenie dotacji udzielonej Gminie przez Województwo Małopolskie
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17. RPO- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
18. Stare źródło ciepła – stare kotły, piece, urządzenia grzewcze na paliwa stałe.
19. Wniosek – pisemna deklaracja uczestnictwa w programie składana przez Wnioskodawcę, zgodnie ze
wzorem będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu
20. Wnioskodawca – osoba fizyczna, niedziałająca jako przedsiębiorca, posiadająca tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawo
rzeczowe), która ubiega się o przyznanie dofinansowania
21. Umowa – dwustronna umowa podpisywana pomiędzy Inwestorem i Gminą, określająca warunki
współpracy stron w ramach realizacji programu.
22. Trwałość projektu – od rozliczenia dofinansowania całego projektu przez okres 5-ciu lat.
§ 2. Cele Programu
1. Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku
z procesami spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na obszarze Gminy Czarny Dunajec.
2. Cel realizacji inwestycji jest zbieżny z priorytetowymi założeniami Programu RPO WM oraz Programem
Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego.
3. Program realizowany będzie poprzez dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła będących głównym
źródłem ogrzewania w nieruchomości na nowe źródła ciepła.
§ 3. Zasady przystąpienia do realizacji Programu
1. Uczestnictwo w realizacji założeń programu jest dobrowolne.
2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, ale w programie nie działająca jako przedsiębiorca, która
posiada tytuł prawny do nieruchomości wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub
ograniczonego prawa rzeczowego.
3. Dofinansowanie może zostać udzielone różnym nieruchomościom lokalowym w jednym budynku pod
warunkiem, iż są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi ze sobą, a każda z nich odrębnie
uzyska wymagany efekt ekologiczny.
4. Wnioskodawca podda się audytowi energetycznemu nieruchomości, w przypadku nieruchomości
lokalowej audytowi energetycznemu całego budynku, który wykaże czy istnieje konieczność przeprowadzenia
procesu modernizacji energetycznej, określi jej ewentualny zakres oraz moc i inne parametry nowego źródła
ciepła. Audyt energetyczny zostanie wykonany zgodnie z metodyką przyjętą przez IZ RPO WM przez
audytorów skierowanych przez Gminę.
5. W przypadku wykazania przez audyt energetyczny, że istnieje konieczność przeprowadzenia procesu
modernizacji energetycznej nieruchomości, w przypadku nieruchomości lokalowej modernizacji całego
budynku, możliwość uzyskania dofinansowania jest warunkowana przeprowadzeniem przez Wnioskodawcę na
własny koszt i w sposób wskazany w audycie procesu modernizacji energetycznej.
6. Potwierdzeniem wykonania modernizacji energetycznej budynku będzie dostarczenie do Urzędu Gminy
Czarny Dunajec, dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac (np. rachunki opatrzone danymi
Wnioskodawcy, oświadczenia Wnioskodawczy o zgodności wykonanych prac z zaleceniami audytu, protokół
wystawiony przez Wykonawcę).
7. Planowana przez Wnioskodawcę inwestycja musi skutkować osiągnięciem efektu ekologicznego
w postaci redukcji emisji CO2 o co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących już instalacji.
8. Inwestor zobowiązany jest do trwałej likwidacji starego źródła ciepła. Od zasady likwidacji starego
źródła ciepła można odstąpić w przypadku gdy przestawia ono wysokie walory estetyczne lub objęte jest
Ochrona Konserwatora Zabytków pod warunkiem trwałego unieruchomienia go, w szczególności odcięcia go
od przewodów kominowych poprzez zamurowanie wlotów kominowych, zamurowanie palenisk.
9. Nieruchomość w której planowana jest realizacja Inwestycji musi być użytkowana zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.
10. Wydatki poniesione przez Inwestora na realizację Inwestycji muszą być celowe, rzetelne, racjonalne
i oszczędne.
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§ 4. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji
1. Wnioskodawca może wnioskować o przyznanie dofinansowania inwestycji realizowanej
w jednym z wariantów określonych w tabeli umieszczonej w ust. 2, w kwocie nieprzekraczającej wartości
podanej w kolumnie „WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA”.
2. Poniższa tabela określa warianty dofinansowania, rodzaje inwestycji
w ramach których Wnioskodawca może starać się o przyznanie dofinansowania.

RODZAJ
INWESTYCJI
Wymiana na źródło ciepła
nowy kocioł
węglowy lub
biomasowy
WARIANT

instalacja
wewnętrzna

Wymiana na
odnawialne
źródło
energii
(pompę
ciepła)

źródło ciepła

ZAKRES
DZIAŁANIA
zakup nowego źródła
ciepła

zakup, modernizacja,
montaż instalacji
wewnętrznej
w nieruchomości,
jeżeli taka
konieczność wynika
z audytu
energetycznego
zakup nowego źródła
ciepła
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i zakresy

działania

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie do nowych urządzeń
grzewczych będzie przekazywane
maksymalnie do wysokości mocy
wyznaczonej w wyniku
przeprowadzenia oceny energetycznej
budynku i będzie stanowiło:
- 550zł/kW dla zapotrzebowania do
10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej
w ocenie;
- 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej
10 kW do 15 kW mocy (łącznie)
wyznaczonej w ocenie;
- 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej
15 kW do 20 kW mocy (łącznie)
wyznaczonej w ocenie;
- 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej
20kW mocy (łącznie) wyznaczonej
w ocenie.
Maksymalna wielkość dofinansowania
będzie wynosiła:
- nie więcej niż 8 tys. zł na kocioł
w przypadku budynku jednorodzinnego
- nie więcej niż 10 tys. zł na kocioł
w przypadku budynku wielorodzinnego,
dla którego jest wprowadzane wspólne
źródło ciepła dla więcej niż jednego
lokalu
dla nieruchomości jednorodzinnej do
1 tys. zł lub wielokrotność 1 tys. zł
zgodnie z liczbą odrębnych lokali
mieszkalnych, nie więcej niż 80 zł/1m2
ogrzewanej powierzchni.

Dofinansowanie do nowych urządzeń
grzewczych będzie przekazywane
maksymalnie do wysokości mocy
wyznaczonej w wyniku
przeprowadzenia oceny energetycznej
budynku i będzie stanowiło:
- 550zł/kW dla zapotrzebowania do
10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej
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w ocenie;
- 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej
10 kW do 15 kW mocy (łącznie)
wyznaczonej w ocenie;
- 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej
15 kW do 20 kW mocy (łącznie)
wyznaczonej w ocenie;
- 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej
20kW mocy (łącznie) wyznaczonej
w ocenie.

instalacja
wewnętrzna

zakup, modernizacja,
montaż instalacji
wewnętrznej
w nieruchomości

Maksymalna wielkość dofinansowania
będzie wynosiła:
- nie więcej niż 8 tys. zł w przypadku
budynku jednorodzinnego
- nie więcej niż 10 tys. w przypadku
budynku wielorodzinnego, dla którego
jest wprowadzane wspólne źródło ciepła
dla więcej niż jednego lokalu
dla nieruchomości jednorodzinnej do
1 tys. zł lub wielokrotność 1 tys. zł
zgodnie z liczbą odrębnych lokali
mieszkalnych, nie więcej niż 80 zł/1m2
ogrzewanej powierzchni.

3. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie z uwzględnieniem
maksymalnych kwot dofinansowania określonych w tabeli, wyników audytu energetycznego oraz zasad
Programu.
4. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione przez Inwestora w ramach realizacji
inwestycji.
5. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku
aplikacyjnego.
6. Dofinansowanie będzie udzielone właścicielom budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które
nie są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.
7. W przypadku ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie w odniesieniu do nieruchomości na której
prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba udzielone dofinansowanie będzie
stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis.
8. Kwestie dotyczące kwalifikowalności budynku będą każdorazowo rozpatrywane przez Gminę.
§ 5. Warunki przystąpienia do projektu oraz procedura przyznania dofinansowania
1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego
i poprawnie wypełnionego wniosku potwierdzającego chęć udziału w projekcie, którego wzór stanowi zał.nr
1.Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, Dziennik podawczy lub za
pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty za datę złożenia uznaje się
datę stempla pocztowego.
2. Jeżeli złożony wniosek nie będzie kompletny, Gmina wezwie pisemnie Wnioskodawcę do jego
uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym
upływie terminu do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
3. Wnioskodawca umożliwi dostęp Gminie do nieruchomości celem przeprowadzenia oceny zgodności
stanu faktycznego ze stanem deklarowanym we wniosku.
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4. Po dokonaniu oceny wniosków przez Gminę sporządzona zostanie lista rankingowa (miejsce na liście wg
kolejności wpływu) zawierająca dane Wnioskodawców, wariant inwestycji wskazany we wniosku oraz
planowany rok realizacji inwestycji, który zależeć będzie od harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
projektu przyjętego przez Gminę i limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku
budżetowym.
5. Wnioskodawcy, których planowana inwestycja nie będzie skutkowała osiągnięciem efektu
ekologicznego, zostaną wykreśleni z listy rankingowej. Wniosek wykreślonego Wnioskodawcy podlega
odrzuceniu.
6. W przypadkach opisanych w punkcie powyżej do realizacji Inwestycji kwalifikują się Wnioskodawcy
z listy rezerwowej (wpisani wg kolejności wpływu pozytywnie ocenionych wniosków).
7. Wnioskodawca podpisze z Gminą umowę której przedmiotem będzie udzielenie dofinansowania,
określającą m.in. rodzaj inwestycji, czas jej realizacji, wysokość przyznanego dofinansowania, tryb i formę
rozliczeń między stronami umowy.
8. Nie zawarcie przez Wnioskodawcę umowy określonej w ust.7 w terminie wskazanym przez Gminę,
skutkuje skreśleniem go z listy rankingowej i odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.
9. Inwestor ma prawo samodzielnie wybrać wykonawcę, który zrealizuje inwestycję, zgodnie
z określonym w umowie wariantem, parametrami technicznymi Inwestycji i zakresem prac koniecznych do
wykonania dla prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania
10. Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
i innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
§ 6. Tryb postępowania w sprawie rozliczania Dotacji.
1. Po zakończeniu realizacji Inwestycji, w terminie określonym w Umowie, Inwestor składa wniosek
o wypłatę Dotacji wraz z następującymi dokumentami:
1) kserokopia faktur VAT i/lub rachunków, wystawionych na Inwestora, potwierdzających poniesione
wydatki wraz z oryginałem faktur i/lub rachunków do wglądu. Jeśli faktury i/lub rachunki nie zawierają
szczegółowej informacji o poniesionych kosztach, Inwestor załącza dodatkowo odrębny dokument
potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora zawierający informacje o rodzaju wydatków i wysokości
poniesionych kosztów;
2) dowód potwierdzenia dokonania zapłaty za zrealizowaną Inwestycję;
3) protokół odbioru technicznego sporządzony przez Wykonawcę dokonującego wymiany systemu
ogrzewania zawierający zakres wykonanych prac modernizacyjnych oraz potwierdzenie demontażu
i likwidacji Starego źródła ciepła i montażu Nowego źródła ciepła wraz z podaniem liczby trwale
wyłączonych palenisk lub kotłów, informację o mocy (w kW) zdemontowanego urządzenia (nie dot.
pieców kaflowych) oraz dane techniczne zainstalowanego źródła ciepła tj. moc kotła w kW, sprawność
cieplną, rodzaj paliwa;
4) kserokopię dokumentu zawierającego dane techniczne urządzenia grzewczego wraz z atestem certyfikatem energetyczno-emisyjnym potwierdzającym spełnienie przez Nowe źródło ciepła
wymagań określonych w Regulaminie;
5) potwierdzenie likwidacji Starego źródła ciepła (protokół likwidacji, karta przekazania odpadu,
potwierdzenie zezłomowania);
6) dokumentację fotograficzną nowego źródła ciepła i zmodernizowanych elementów instalacji;
7) w przypadku konieczności wykonania termomodernizacji budynku, wynikającej z oceny energetycznej dokument zawierający informacje o zakresie wykonanych prac termomodernizacyjnych (np. protokół,
faktura dokumentująca rodzaj i parametry zakupionego materiału oraz wykonanej usługi, dokumentacja
fotograficzna wykonanych prac termomodernizacyjnych)
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o rozliczenie Dotacji Inwestor zostanie
wezwany do uzupełniania wniosku. Do czasu przedłożenia uzupełnień wniosek pozostanie bez rozpatrzenia,
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów, o których mowa w punkcie 1, Gmina
przekaże dotację Wnioskodawcy zgodnie z zawartą Umową.
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§ 7. Sposób kontroli dotowanej Inwestycji.
1. Inwestor zobowiązuje się do udostępnia pomieszczenia kotłowni dla przeprowadzenia kontroli przez
służby Operatora Programu, Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz Instytucji Zarządzającej RPO WM
w zakresie:
1) realizacji Inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji;
2) sposobu eksploatacji
i rozliczenia Projektu.

zamontowanego

źródła

ciepła

w terminie

5 lat

licząc

od

zakończenia

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
3. Kontrola ma na celu potwierdzenie:
1) wykonania wskazanych termomodernizacji Budynku (zgodnie z oceną);
2) wykonania obowiązku likwidacji starego kotła;
3) eksploatacji dofinansowanych systemów grzewczych, tj. użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu
ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w Budynku, braku nieuprawnionych modyfikacji kotła
umożliwiających spalanie odpadów;
4) przestrzeganie parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji obsługi (kotły
na biomasę i ekogroszek);
5) zapewnienia prawidłowych warunków składowania stosowanego paliwa;
6) prawidłowości wykorzystania środków Dotacji zgodnie z postanowieniami umowy oraz zastosowania
urządzeń posiadających wymagane certyfikaty energetyczno-emisyjne i certyfikaty zgodności z normą;
7) prawidłowego wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
8) stosowania odpowiedniego paliwa zgodnego z wymaganiami określonymi w certyfikacie energetycznoemisyjnym urządzenia grzewczego.
§ 8. Zwrot dotacji.
1. W przypadkach gdy dotacja udzielona inwestorowi, została wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem lub została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi zgodnie
z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
2. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej Dotacji zgodnie z pkt. 1 jeżeli:
1) nowe źródło ciepła, na które uzyskał Dotację, zostanie zdemontowane lub zmodyfikowane (np. poprzez
dorobienie dodatkowego rusztu) przed upływem 5 lat licząc od zakończenia i rozliczenia Projektu;
2) 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;
3) w dokumentach stanowiących podstawę do udzielenia i wypłaty Dotacji podał nieprawdziwe informacje, na
podstawie których Dotacja została wypłacona;
4) zaniecha, w okresie do 5 lat licząc od zakończenia i rozliczenia Projektu, korzystania z paliw
ekologicznych i powróci do dotychczasowego sposobu ogrzewania Budynku;
5) nieudostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli
6) nie będzie przestrzegał zasad zawartych w Regulaminie.
§ 9. Zasady rozliczenia dofinansowania i sprawowania kontroli
1. Po zakończeniu realizacji inwestycji Inwestor jest zobowiązany poinformować o tym pisemnie Gminę,
przedstawiając oryginały rachunków dokumentujących zakres i wartość przeprowadzonych prac, opatrzonych
danymi Inwestora, składając jednocześnie na Dziennik podawczy, wniosek o wypłatę dotacji/rozliczenie
dofinansowania, zgodny ze wzorem (załącznik nr 2 do regulaminu) udostępnionym przez Gminę na stronie
internetowej: www.czarny-dunajec.pl
2. Szczegółowe warunki rozliczenia dofinansowania określa umowa zawarta przez Inwestora
z Gminą.
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3. Koszty kwalifikowane inwestycji stanowią:
a.wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe źródło ciepła na
paliwo stałe, biomasę lub pompę ciepła, w tym :
1) demontaż starego źródła ciepła, w tym prace związane z jego trwałą likwidacją,
2) zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu; w ramach przykładowego katalogu wydatków
mieszczą się m.in.: grzejniki, wkłady kominowe. Zakres prac koniecznych do przeprowadzenia inwestycji
będzie wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej budynku.
3) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej; w ramach
przykładowego katalogu wydatków mieści się również dokumentacja projektowa;
4. Koszty niekwalifikowane inwestycji stanowią:
a.roboty budowlane, wykończeniowe, które nie są związane bezpośrednio z celem poddziałania (czyli
prace budowlane tylko w obrębie kotłowni lub przeróbki instalacji grzewczej),
b.zakup przenośnych urządzeń grzewczych.
5. W przypadku elementów niewymienionych w ust. 3 i 4, zakres kosztów kwalifikowanych będzie
każdorazowo ustalany indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i rozwiązań technicznych.
6. Kontrolę nad prawidłowym wykonaniem Inwestycji, zgodnym z wnioskiem oraz umową, sprawować
będzie Gmina za pośrednictwem upoważnionych osób.
7. Inwestor ma obowiązek od dnia złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania, oraz przez cały okres
trwałości projektu zapewnić przedstawicielom Gminy dostęp do nieruchomości w celu przeprowadzenia
kontroli.
8. Inwestor w okresie trwałości projektu nie może dokonywać zmian i przeróbek urządzeń
i instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji bez pisemnej zgody Gminy. Ponadto w tym
okresie Inwestor nie może zamontować innego źródła ciepła bez pisemnej zgody Gminy.
9. Inwestor przez okres trwałości projektu jest zobowiązany do utrzymywania urządzeń i instalacji
zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji w dobrym stanie technicznym, dokonując niezbędnych
napraw, konserwacji i przeglądów.
10. W przypadku zbycia nieruchomości lub utraty podstawy prawnej do korzystania
z nieruchomości w okresie trwałości projektu, Inwestor jest zobowiązany do dokonania cesji praw
i obowiązków wynikających z zawartej z Gminą umowy, na rzecz nowego podmiotu uprawnionego do
korzystania z nieruchomości oraz niezwłocznego powiadomienia Gminy
o dokonaniu zbycia.
§ 10. Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu
1. Inwestor zwróci całkowitą wartość otrzymanego dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami
kapitałowymi liczonymi od dnia rozliczenia dofinansowania do dnia zapłaty w przypadku:
a.powrotu w okresie trwałości projektu, do ogrzewania nieruchomości
w poprzednim systemie bądź nieprzeprowadzenia likwidacji starego źródła ciepła,

paliwem

węglowym

b.zamontowania w okresie trwałości projektu, nowego źródła ciepła bez pisemnej zgody Gminy,
c.wprowadzenia w okresie trwałości projektu, zmian i przeróbek urządzeń i instalacji zamontowanych
w ramach zrealizowanej inwestycji bez pisemnej zgody Gminy,
d.przeprowadzenia w okresie trwałości projektu modyfikacji kotła, umożliwiającej spalanie odpadów,
e.usunięcia w okresie trwałości projektu nowego źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji
Programu,
f.nieudostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez Gminę w okresie od dnia
złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania i przez okres trwałości projektu.
2. Inwestor zostanie wykluczony z udziału w Programie w przypadku:
a.nieprzystąpienia do prac związanych z realizacją inwestycji planowanej w danym roku, zgodnie z listą
rankingową i zawartą umową;
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b.podania we wniosku o dofinansowanie lub we wniosku o rozliczenie dofinansowania nieprawdziwych
danych,
c.nieprzestrzegania warunków umowy lub regulaminu,
d.nieprzestrzegania terminów realizacji poszczególnych etapów Programu, ustalonych przez Gminę.
§ 11. Inne postanowienia
1. Strony przystępując do Programu wyrażają zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.
2. Wnioskodawca przystępując do programu ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich
informacji związanych z jego realizacją w szczególności co do terminów realizacji poszczególnych etapów
programu, które może uzyskać:
a.na stronie internetowej Gminy: www.czarny-dunajec.pl
b.w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec
3. Gmina będzie kontaktowała się Wnioskodawcą, a później Inwestorem, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, telefonu, faksu lub wybranego operatora pocztowego.
4. Wnioskodawca składając wniosek wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie dla potrzeb
realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji oraz poprawy jego działania.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wniosek do udziału w projekcie pn.
Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny
Dunajec oraz Gminy Kościelisko
Deklaruję swój udział w w/w programie, planowanym do realizacji okresie tj. w latach 2017 – 2018 r.,
polegającym na likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ciepła.
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia części kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła.
Przyjmuje do wiadomości, że warunkiem realizacji programu jest spełnienie wymogów stawianych przez
Instytucje udzielające dofinansowania.
II. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania:
Opis likwidowanego źródła ciepła
III. Planowany termin realizacji inwestycji (proszę podać co najmniej miesiąc i rok, w latach 2017-2018)
...........................................................................
(data i podpis)
Oświadczam, że
wskazana we wniosku nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
wskazana we wniosku nieruchomość nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności
gospodarczej
posiadam tytuł prawny wskazanej przeze mnie we wniosku nieruchomości wynikający z prawa
własności lub prawa użytkowania wieczystego.
w przypadku współwłasności dołączę pisemne oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości
o udzieleniu zgody na realizację inwestycji oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac;
przy realizacji Inwestycji dopełnię wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących
przepisów prawa;
inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, postanowieniami
Regulaminu, wynikami przeprowadzonego audytu energetycznego i na zasadach określonych Umową;
inwestycja zostanie wykonana z należytą starannością oraz w sposób, który zapewni prawidłową
i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych dla przedsięwzięcia wskaźników
ponoszone wydatki na realizację Inwestycji będą celowe, rzetelne, racjonalne i oszczędne;
poddam się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu wg. metodyki
przyjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WM;
przeprowadzę modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej
oceny energetycznej na własny koszt i w terminie wskazanym przez Gminę;
zastosuję urządzenie grzewcze (kocioł na paliwa stałe lub biomasę) o parametrach, 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 lub
pompę ciepła
wykonam trwałą likwidację starego kotła i jego bezpieczną utylizację oraz będę użytkował wyłącznie
dofinansowany system ogrzewania jako podstawowe źródła ciepła w budynku;
utrzymam trwałość projektu w okresie 5 lat od momentu rozliczenia dofinansowania, w tym
nie wprowadzę nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dodatkowy
ruszt.);
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w przypadku kotłów spalających biomasę i paliwa stałe, zapewnię wyposażenie ich w automatyczny
podajnik paliwa oraz zobowiązuję się do nieinstalowania rusztu awaryjnego oraz elementów
umożliwiających jego zamontowanie nie dotyczy kotłów zgazowujących drewno ;
będę przestrzegał parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji
użytkowania urządzenia;
zapewnię prawidłowe warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;
poddam się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu zarówno przedstawicielom
Gminy jak i przedstawicielom Instytucji Zarządzającej RPO WM, w tym umożliwię pobranie próbki
paliwa w celu zbadania jego parametrów oraz udostępnię miejsce składowania opału;
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji przez Gminę
Czarny Dunajec oraz instytucje i podmioty współpracujące w ramach realizacji projektu " Wymiana
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz
Gminy Kościelisko " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 ,poz.833 z dnia
29.08.1997r.).
Realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu
podatku VAT.
...........................................................................
(data i podpis)

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gonciarczyk
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