
UCHWAŁA NR XLIV/475/2022 
RADY GMINY PODEGRODZIE 

z dnia 26 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podegrodzie Nr XXXVIII/429/2022 w sprawie: ustalenia zasad 
udzielania dotacji na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Regionalna polityka 

energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2. 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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z póź. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 305 z póź. zm.) Rada Gminy Podegrodzie 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Regulaminie określającym zasady udzielania dotacji na realizację zadań w ramach projektu pn. 
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy 
Podegrodzie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020” – w zakresie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 
proekologiczne, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/429/2022 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 
31 marca 2022 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji na realizację zadań w ramach programu pod 
nazwą: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
poddziałanie 4.4.2. 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2515) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) W § 1 w pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Nowe źródło ciepła – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone 
w regulaminie – systemy grzewcze oparte o kotły spalające biomasę, paliwa gazowe lub 
wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompa ciepła) - charakteryzujące się obowiązującym do 
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 biomasę muszą być wyposażone 
w automatyczny podajnik paliwa i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego, ani elementów 
umożliwiających jego zamontowanie;”; 

2) W § 2 w ust.6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Zakup i montaż nowego źródła ciepła;”; 

3) W § 3 w ust.1 w zdaniu poprzedzającym punkty wyrazy „kotła na biomasę” zastępuje się wyrazami 
„nowego źródła ciepła” ; 

4) W § 6 w ust.1 w pkt 5 znak interpunkcyjny „.” zastępuje się znakiem interpunkcyjnym „;” ; 

5) W § 6 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  

„6) kopie warunków technicznych na dostawę gazu dla potrzeb grzewczych budynku wydaną przez 
Zakład Gazowniczy lub kserokopię umowy sprzedaży gazu – w przypadku montażu kotła gazowego.” 
;”; 

6) Załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały ; 
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7) Załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie 

§ 3.  

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Podegrodzie 

 
 

Józef Kotarba 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F2390F48-C02F-4FC5-9FFB-E11BCEDF5CC8. Podpisany Strona 2



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła 

 
1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko:  ………………………………………………………………………………..…....... 

Adres zamieszkania:   ………………………………………………………………………................... 

Telefon kontaktowy :   …………………………………………………………………………………. 

2. Oznaczenie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, w którym planuje się 

wymianę źródła ciepła: 

(nr działki, adres) …………....................................................................................................................... 

Określenie tytułu prawnego do nieruchomości:   …………...................................................................... 

3. Dane dotyczące wymiany: 

1) Istniejący rodzaj źródła ciepła: 

Typ pieca/kotła: ……………………………………………..................................................................., 

Moc w kW : ……………………………….............................................................................................. 

Rodzaj i roczne zużycie paliwa w tonach lub m3: .…………………………………………………..….. 

2) Planowany rodzaj nowego źródła ciepła : 

          KOCIOŁ NA BIOMASĘ 

          KOCIOŁ NA GAZ 

          POMPA CIEPŁA 

Moc w kW : ……………………………….............................................................................................. 

3) Modernizacja instalacji wewnętrznej - Tak/Nie (zakreślić tak lub nie). 

4. Planowany termin realizacji inwestycji: (max. do 07.2023 r.): …………………………………... 

 

 

……………………………………………………… 
            data, podpis wnioskodawcy 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zapisy regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na realizację zadań 

w ramach projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 

Gminy Podegrodzie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 – 2020”– w zakresie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne przyjętym 

Uchwałą Nr …………Rady Gminy Podegrodzie z dnia ………………r. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na podstawie art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”)  przez Gminę Podegrodzie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji projektu. 
 

 

……………………………………………………… 
           data, podpis wnioskodawcy 

 

Dokumenty załączone do wniosku o udzielenie dotacji: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np. aktualny Odpis z Księgi Wieczystej (w przypadku 

księgi elektronicznej wystarczający jest jej wydruk). 
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Imię i nazwisko:   …..………………………………………………………………………………….. 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

 

1. Oświadczam, że nieruchomość służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. 

2. Oświadczam, że  w budynku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji prowadzę/ nie 

prowadzę* działalności gospodarczej.  

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie audytu energetycznego dla nieruchomości  

i udostępnię wszelkie dane mogące pomóc w przeprowadzeniu tego audytu. 

4. Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła na paliwo stałe oraz  

w przypadku otrzymania dotacji zobowiązuje się do jego trwałej likwidacji i wymianę na nowe źródło 

ciepła oraz użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania w nieruchomości objętej 

inwestycją zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie.  

5. Oświadczam, że zamontowane nowe źródło ciepła w nieruchomości będzie użytkowane trwale jako 

podstawowe źródło ciepła w okresie trwałości projektu tj. przez co najmniej 5 lat od daty płatności 

końcowej dokonanej przez IZ RPO WM na rzecz gminy. 

6. Przystępując do projektu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli nieruchomości, w której 

wykonywane będą inwestycje objęte projektem, przed modernizacją, po jej zakończeniu oraz  

w okresie trwałości projektu, przez osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Podegrodzie i/lub 

upoważnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

7. Oświadczam, że biorę / nie biorę* udziału w innym programie umożliwiającym dofinansowanie do 

przedmiotowej inwestycji (dot. Programu Czyste Powietrze WFOŚiGW). 

8. Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą i stanem faktycznym 

na dzień składania wniosku. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 
(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Imię i nazwisko:   …..………………………………………………………………………………….. 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
Właściciela/Współwłaściciela nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację inwestycji oraz o 

posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac 
 

  
Niniejszym oświadczam, że będąc właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej 

w ……………………………………………… nr domu ………………… , wyrażam zgodę na 

realizację inwestycji Panu/ Pani* (imię i nazwisko) ………………………………………………....... 

zam. .......................................................................... ubiegającemu się o dotację na wymianę starego 

nieekologicznego kotła opalanego paliwem stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz posiadam 

wiedzę co do rodzaju planowanych prac w przypadku konieczności przebudowę wewnętrznej 

instalacji. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykonanie audytu energetycznego dla nieruchomości  

i udostępnię wszelkie dane mogące pomóc w przeprowadzeniu tego audytu. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie dotacji dot. zmiany systemu ogrzewania 

nieruchomości mieszkalnej będącej moją własnością/współwłasnością w całości na rzecz Pani/Pana 

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

 
Zapoznałem/am się i akceptuję zapisy regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na realizację zadań 

w ramach projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych 

na terenie Gminy Podegrodzie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020”– w zakresie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

ogrzewanie proekologiczne przyjętym Uchwałą Nr ………………..Rady Gminy Podegrodzie z dnia 

………………….r. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na podstawie art. 

13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”)  

przez Gminę Podegrodzie dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji projektu. 
 

 

 

.................................................................... 
(czytelny podpis) 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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            Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 
Podegrodzie, dnia………………………...... 

 
…..……………............................................. 
( imię i nazwisko) 

....................................................................... 
(adres) 

....................................................................... 
(numer telefonu)  
 

Wójt Gminy Podegrodzie 
33 - 386 Podegrodzie 248 

 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI 
w ramach projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie Gminy Podegrodzie” finansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” 
 

 

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 znajdującym się pod adresem: 
……..…………………………………………………….. zwracam/y się z prośbą o wypłatę dotacji. 
 

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: 
Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne: 
1. Moc zainstalowanego ogrzewania …………………………………….kW 
2. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania …………………………………….. 
3. Koszt inwestycji …………………………………………………….brutto 
 

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: 
1. ……... szt. zapłaconych faktur i/lub rachunków (oryginał do wglądu); 
2. protokół odbioru końcowego, podpisany przez właściciela budynku, Inspektora Nadzoru oraz 
przedstawiciela Gminy; 
3. potwierdzenie utylizacji starego kotła przez podmioty do tego uprawnione (oryginał do wglądu); 
4. dokument potwierdzony przez Producenta nowego kotła, wskazujący jego typ, parametry techniczne 

m.in. moc kotła, sprawność cieplna, zużycie i rodzaj paliwa potwierdzenie klasy 5 wg normy PN-EN 

303-5:2012 oraz spełnienie wymagań ekoprojektu (oryginał do wglądu); 
5. kopia dokumentów potwierdzających wykonanie termomodernizacji budynku w terminie określonym 

w umowie o udzielenie dotacji, w przypadku konieczności przeprowadzenia termomodernizacji w 

zakresie wynikającym z oceny energetycznej, wraz z wyszczególnieniem wykonanych prac 

termomodernizacyjnych i parametrów materiałów użytych do termomodernizacji; 
6.  kopia warunków technicznych na dostawę gazu dla potrzeb grzewczych budynku wydaną przez 

Zakład Gazowniczy lub kserokopia umowy sprzedaży gazu – w przypadku montażu kotła gazowego. 
 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
(data i podpis Inwestora) 
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