
UCHWAŁA 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. 

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 i 583), art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, 1718, 2269 i 2127), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Ustala się Regulamin określający 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 – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Regulamin, o którym mowa w § 1, określa zasady udzielania dotacji, tryb postępowania w sprawie 
udzielania dotacji oraz sposób rozliczania i kontrolę wykorzystania dotacji. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. 

§ 4.  

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Podegrodzie 

 
 

Józef Kotarba 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A736CDA9-B33F-4409-AB87-3C66CB90B1E5. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/429/2022 

Rady Gminy Podegrodzie 

z dnia 31 marca 2022 r. 

Regulamin 

określający zasady udzielenia 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. 

§ 1.  

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń: 

1) „Efekt ekologiczny” – zmiana w ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska w relacji przed i po 
rozpoczęciu eksploatacji nowego źródła ciepła, będącego przedmiotem inwestycji; 

2) „Gmina” – Gmina Podegrodzie; 

3) „Inwestycja” – wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła na zasadach projektu i regulaminu; 

4) „Inwestor” – Wnioskodawca, który pozytywnie przeszedł weryfikację złożonego wniosku i podpisał 
umowę z Gminą; 

5) „Koszty kwalifikowane” – koszty prac, na podstawie których ustalana jest wysokość dotacji, wynikające 
z procedury; 

6) „Nowe źródło ciepła” – wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone 
w regulaminie – wysokosprawny kocioł na biomasę, charakteryzujący 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. 

7) „Projekt – projekt pn.:„Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych 
na terenie Gminy Podegrodzie”– realizowany; 

8) „Procedura” – procedura dofinansowania zadań ze środków realizowanych przez Gminę w ramach 
projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie 
Gminy Podegrodzie”; 

9) „Regulamin” – niniejszy regulamin określa zasady udzielania dotacji, obejmujące w szczególności 
kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób 
rozliczania i kontrolę sposobu wykorzystania; 

10) „Stare źródło ciepła” – niskowydajne i nieekologiczne medium grzewcze centralnego ogrzewania na 
paliwo stałe (piec, kocioł) poniżej klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, jak również inne źródła ciepła 
z możliwością spalania odpadów stałych, służące do centralnego ogrzewania budynku; 

11) „Umowa” – umowa pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą określająca szczegółowe warunki udzielenia 
i rozliczania dotacji celowej oraz wysokość dotacji na realizację inwestycji; 

12) „Weryfikacja” – dokonanie przez Gminę oceny wniosku; 

13) „Wnioskodawca” – osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie dotacji w ramach projektu, legitymująca 
się tytułem prawnym do nieruchomości wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego; 

14) „Wniosek” – pisemne zgłoszenie Wnioskodawcy dotycząca danej nieruchomości w zakresie uczestnictwa 
w projekcie składane w Urzędzie Gminy w Podegrodziu; 
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15) „Wójt” – Wójt Gminy Podegrodzie; 

16) „Zadanie” – przedsięwzięcie realizowane przez Gminę w ramach projektu pn.: „Obniżenie poziomu 
niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Podegrodzie” na zasadach 
określonych niniejszym regulaminem oraz w umowie; 

17) „Zalecenia termomodernizacyjne” – należy przez to rozumieć zakres prac termomodernizacyjnych 
koniecznych do wykonania w celu spełnienia minimalnych wymogów (EPH+W ), których zasadność 
wykonania wynika z audytu energetycznego. 

18) „c.o.” – centralne ogrzewanie; 

19) „c.w.u.” – ciepła woda użytkowa. 

§ 2.  

Postanowienia ogólne 

1. Celem realizacji zadania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku 
procesów spalania paliw stałych, a w szczególności redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy. 

2. Dotacja nie stanowi pomocy de minimis, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. W przypadku prowadzenia w części budynku działalności gospodarczej (np. wynajem powierzchni 
w budynku mieszkalnym) dopuszcza się możliwość udzielenia Inwestorowi pomocy de minimis. 

4. Dotacja przysługuje jednorazowo dla danego budynku. 

5. Dotacja udzielana jest ze środków pozyskanych przez Gminę w konkursie RPMP.04.04.02-IZ.00-12-
052/18 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 

poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z uwzględnieniem zasad obowiązujących w programie 

i regulaminie. 

6. Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie: 

1) demontażu starego źródła ciepła; 

2) zakup i montaż nowego źródła ciepła (biomasa); 

3) wewnętrznej instalacji w budynku, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu 
ogrzewania. 

7. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest spełnienie poniższych warunków: 

1) poddanie się audytowi energetycznemu budynku wykonanego przed wymianą źródła ciepła; 

2) wykonanie zaleceń termomodernizacyjnych w zakresie wynikającym z w/w oceny energetycznej budynku 
– jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej oceny energetycznej; 

3) wykonanie obowiązku likwidacji starego kotła, wykonanie nowego źródła ciepła i użytkowania wyłącznie 
dofinansowanego systemu ogrzewania; 

4) osiągnięcie redukcji emisji CO2 o co najmniej 30% na projekcie, w odniesieniu do istniejącej instalacji; 

5) zastosowanie właściwego rodzaju urządzeń energetycznych – warunek zostanie spełniony, gdy: 

a) zamontowane w ramach projektu urządzenie do ogrzewania charakteryzuje 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 (jeśli dotyczy). Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji 
użytkowania urządzenia, 

b) kotły na biomasę będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu 
awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; 
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6) W przypadku stosowania w budynkach elektrycznych podgrzewaczy wody istnieje możliwość 
wprowadzenia tego rodzaju budynków do projektów pomimo przekroczenia wskaźnika EPH+W pod 
warunkami (spełnione łącznie), iż 

a) przeprowadzona w budynkach ocena energetyczna wykazała wysoką efektywność energetyczną tych 
budynków oraz audytorzy nie mają możliwości 16 zaproponowania racjonalnych pod względem 
energetycznym i ekonomicznym prac termomodernizacyjnych. Są to budynki w których wskaźnik 
EPH+W przekracza wartość 150 kWh/m2/rok, ale jest to związane wyłącznie ze stosowaniem 
w budynku elektrycznego ogrzewania ciepłej wody użytkowej a tym samym konieczności przyjmowania 
do obliczeń współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej (wi=3) dla sieci elektroenergetycznych. 
Budynki te w stanie istniejącym są oceniane jako obiekty o bardzo dobrej izolacyjności, co jest 
najważniejszym warunkiem dostępowym w ramach tego Działania; 

b) mieszkaniec zobowiązał się do likwidacji podgrzewacza elektrycznego i uzyskiwania ciepłej wody 
użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła. 

8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się zapisy projektu. 

§ 3.  

Forma i wysokość dofinasowania inwestycji 

1. Maksymalna kwota dofinansowania montażu kotła na biomasę obliczana jest w następujący sposób: 

1) dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze; nie więcej niż 8 000,00 zł na kocioł w przypadku budynku 
jednorodzinnego, nie więcej niż 10 000,00 zł na kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego 
jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu: 

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie, 

b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie, 

c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie, 

d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie; 

2) dofinansowanie  do  instalacji  wewnętrznej: 

a) maksymalnie  do  6 000,00 zł  w przypadku  budynku jednorodzinnego, 

b) do wielokrotności 6 000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku 
wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 

2. Wysokość przekazanej Inwestorowi dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie wyników oceny 
energetycznej oraz faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie 

dostarczonych przez Inwestora faktur i/lub rachunków na całość inwestycji z uwzględnieniem kosztów 
jednostkowych. 

3. Projekt realizowany jest do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

4. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła 
oraz wyboru wykonawcy. 

§ 4.  

Zakres kosztów kwalifikowanych 

1. Koszty kwalifikowane stanowią: 

1) demontaż starego źródła ciepła; 

2) zakup i montaż nowego źródła ciepła; 

3) wykonanie wewnętrznej instalacji w budynku, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego 
systemu ogrzewania. 

2. Wszystkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji 
inwestycji uznaje się za niekwalifikowane. Do niekwalifikowanych kosztów należą: 
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1) uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonaniu poszczególnych działań objętych inwestycją; 

2) wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z celem projektu; 

3) zakup przenośnych urządzeń grzewczych; 

4) urządzenia grzewcze, kotły, piece, dla których instrukcja użytkowania urządzenia dopuszcza stosowanie 
węgla jako dodatkowego paliwa np. kotły na biomasę z możliwością palenia również węglem; 

5) wykonania modernizacji energetycznej budynku. 

§ 5.  

Warunki przystąpienia wnioskodawcy do projektu 

1. Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z niezbędnymi oświadczeniami, w terminie 

naboru wniosków ogłoszonym przez Gminę. 

2. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Wnioskodawców w projekcie jest kolejność złożenia 
wniosków o udzielenie dotacji. 

3. W miejsce Wnioskodawcy, który w trakcie realizacji projektu złoży rezygnację wchodzi kolejna osoba 
z listy, która złożyła wniosek w terminie. 

4. Za datę wpływu uznaje się dzień złożenia wniosków w Urzędzie Gminy, a w przypadku dostarczenia 
wniosku za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za termin złożenia wniosku uważa się 

dzień doręczenia do Urzędu Gminy. 

5. Dofinansowanie będzie udzielone właścicielom budynków przeznaczonych wyłącznie na cele 
mieszkaniowe. 

6. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie audytów energetycznych w budynkach wstępnie 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

7. Wnioskodawcy udostępnią nieruchomości do przeprowadzenia audytu energetycznego. Audyt  
energetyczny zostanie przeprowadzony nieodpłatnie przez audytorów skierowanych do Wnioskodawców przez 

Gminę. O terminie audytu Wnioskodawca powiadomiony zostanie telefonicznie. Audytor będzie posiadał 
zaświadczenie wydane przez Wójta o współpracy z Gminą w zakresie wykonywania audytu energetycznego. 

8. Wnioskodawca na czas przeprowadzania audytu umożliwi audytorowi przeprowadzenie oględzin 
nieruchomości, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej starego źródła ciepła, systemu rozprowadzania 

ciepła po nieruchomości,  zasobnika ciepłej  wody  użytkowej jeżeli jest w budynku, ścian zewnętrznych,  
okien  itp.  oraz  udostępnienie do wglądu  posiadaną  dokumentację projektową budynku. 

9. Brak akceptacji przez Wnioskodawcę oceny energetycznej budynku będzie równoznaczny z rezygnacją 
Wnioskodawcy z uczestnictwa w projekcie. 

10. Po ocenie energetycznej budynku, w sytuacji jej akceptacji, w tym niezbędnego zakresu 
termomodernizacji Wnioskodawca zawiera w terminie 30 dni od zapoznania się z oceną energetyczną umowę 
ustalającą wzajemne zobowiązania organizacyjne, finansowe i kontrolne, związane z wymianą starych kotłów 

węglowego na nowe ekologiczne. 

11. W przypadku niespełnienia minimalnych standardów efektywności energetycznej Wnioskodawca może 
uzyskać dotację dopiero po przeprowadzeniu zaleceń termomodernizacyjnych w zakresie wynikającym z oceny 

energetycznej budynku. 

12. Potwierdzeniem wykonanej termomodernizacji energetycznej budynku będzie dostarczenie przez 
Wnioskodawcę do Urzędu Gminy pisemnego oświadczenia o wykonaniu prac termomodernizacyjnych 

zgodnych z zakresem wynikającym z oceny energetycznej budynku (kopie faktur/rachunków za zakupione 
materiały oraz dokumentację fotograficzną wykonanych prac). 
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§ 6.  

Tryb postępowania w sprawie rozliczania dotacji 

1. Po zakończeniu realizacji inwestycji, w terminie określonym w umowie, Inwestor składa pisemny 
wniosek o rozliczenie dotacji wraz z następującymi dokumentami: 

1) potwierdzeniem dokonanej utylizacji starego źródła ciepła przez podmioty do tego uprawnione; 

2) kserokopiami imiennych faktur i/lub rachunków wystawionych na Inwestora, potwierdzających demontaż 
starego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz faktury potwierdzające koszty 
poniesione na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego działania nowego źródła ciepła, do 
Urzędu Gminy w terminie 30 dni od dnia dokonania wymiany kotła; 

3) dokument zatwierdzony przez producenta nowego źródła ciepła, wskazujący jego typ, parametry 
techniczne m.in. moc kotła, sprawność cieplną, zużycie, rodzaj paliwa, potwierdzenie klasy 5 wg normy 
PN-EN 303-5:2012 oraz spełnienie wymagań ekoprojektu, 

4) protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Gminy; 

5) kopie dokumentów potwierdzających wykonanie termomodernizacji budynku w terminie określonym 
w umowie o udzielenie dotacji w zakresie wynikającym z oceny energetycznej wraz z wyszczególnieniem 
wykonanych prac termomodernizacyjnych i parametrów materiałów użytych do termomodernizacji (jeżeli 
dotyczy). 

2. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Prawidłowe wykonanie inwestycji stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń 
przez Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Gminy. 

4. Przez okres 5 lat od dnia rozliczenia końcowego przez Gminę z Urzędem Marszałkowskim, Inwestor 
umożliwi przeprowadzenie wizytacji i kontroli w miejscu zrealizowanego zadania przez Gminę oraz przez 
wszelkie podmioty działające z ramienia instytucji udzielającej pomocy finansowej na realizację zadania. 

§ 7.  

Wszelkie zmiany regulaminu następują w drodze uchwały Rady Gminy Podegrodzie. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Podegrodzie 

 
 

Józef Kotarba 
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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 źródła ciepła (kocioł na biomasę): 

KOCIOŁ NA BIOMASĘ………………………………………………………………………………. 

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 (biomasa) 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 źródło ciepła spełniające wymagania ekoprojektu 
opalane  biomasą  oraz w przypadku konieczności przebudowę wewnętrznej instalacji. Posiadam wiedzę co do 
rodzaju planowanych prac. 

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 (biomasa) 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. kserokopii 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. kopie 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. 

…………………………………… 

(data i podpis Inwestora) 
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