
 1 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia 

Nr 0050.3.2022 

Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 12 stycznia 2022 roku 

 

REGULAMIN  

udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę 

niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi na nowoczesne, 

proekologiczne kotły na gaz, biomasę oraz ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, w budynkach zlokalizowanych 

na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, ujętych do realizacji z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 

emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 

2020. 

 

 

§ 1. Definicje 

 

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

 

1. „Audytor” – uprawniony wykonawca przeprowadzający na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Oceny 

energetyczne w Budynkach objętych Wnioskiem na terenie Gminy; 

2. „Budynek” – to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, znajdujący się na terenie Gminy. Na 

potrzeby niniejszego Regulaminu za Budynek uznaje się również wyodrębniony lokal mieszkalny jeśli jego 

istnienie wynika z podziału fizycznego Budynku oraz jeżeli posiada samodzielne źródło ciepła; 

3. „Burmistrz” – Burmistrz Miasta Nowy Targ; 

4. „c.o.” – centralne ogrzewanie; 

5. „c.w.u.” – ciepła woda użytkowa; 

6. „Deklaracja” – pisemny wniosek Wnioskodawcy składany w Gminie dotyczący danego Budynku w zakresie 

uczestnictwa w Programie dofinansowania oraz określający zakres planowanych prac w ramach planowanej 

Inwestycji; 

7. „Dotacja” – środki finansowe przyznane Inwestorowi na podstawie Umowy, na wykonanie Inwestycji ze 

środków Programu; 

8. „Gmina” – Gmina Miasto Nowy Targ; 

9. „Instytucja Zarządzająca” – Zarząd Województwa Małopolskiego nadzorujący RPOWM; 

10. „Inwestor” – Wnioskodawca, który pozytywnie przeszedł Weryfikację przed rozpoczęciem Inwestycji i 

podpisał Umowę przed rozpoczęciem Inwestycji; 

11. „Inwestycja” – wymiana Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła wraz z wykonaniem ewentualnych 

zaleceń wynikających z Oceny energetycznej; 

12. „Koszty kwalifikowane” – zakres prac i wartość nakładów, na podstawie których ustalane jest 

dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu; 

13. „Lista Rankingowa” – lista Wnioskodawców oraz nieruchomości, zawierająca dane dotyczące źródeł 

grzewczych, tworząca wsad do harmonogramu rzeczowo-finansowego, złożona przez Gminę do Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach uczestnictwa w Programie wraz z wnioskiem o dofinansowanie w celu 

uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego w Poddziałaniu 4.4.2 przed rozpoczęciem Inwestycji; 

14. „Lista osób oczekujących” – chronologiczna lista Wnioskodawców oraz nieruchomości, zawierająca dane 

dotyczące źródeł grzewczych, stworzona przez Gminę na podstawie otrzymanych Deklaracji już po złożeniu 

przez Gminę Wniosku o dotację do Urzędu Marszałkowskiego i przed ogłoszeniem naboru uzupełniającego 
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celem uzupełnienia w pierwszej kolejności Listy Rankingowej, jak również po ogłoszeniu naboru 

uzupełniającego, za każdym razem gdy zajdzie potrzeba ponownego uzupełnienia Listy Rankingowej. 

15. „Lista Uzupełniająca” – chronologiczna lista Wnioskodawców oraz nieruchomości, zawierająca dane 

dotyczące źródeł grzewczych, stworzona przez Gminę i zaakceptowana przez Burmistrza, w ramach naboru 

uzupełniającego w celu uzupełnienia Listy Rankingowej, 

16. „Nowe źródło ciepła” – wysokosprawne, ekologiczne i nowoczesne źródło ciepła tj. węzeł cieplny, kocioł 

kondensacyjny na gaz z sieci lub na paliwo stałe - biomasę spełniające kryteria EcoDesign / Ekoprojekt bez 

alternatywnej komory spalania spełniające kryteria określone w Programie dofinansowania zadań ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 

4.4.2 (biomasa i paliwa gazowe) realizowanych przez Gminę; 

17. „Ocena energetyczna” – audyt energetyczny nieruchomości, którego celem jest określenie konieczności 

przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej i jej ewentualnego zakresu, mocy Nowego źródła 

ciepła; 

18. „Program” – uchwała Nr 994/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie 

zmiany Uchwały nr 803/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 

RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, 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 (RPO WM), 

19. „Regulamin” – niniejszy regulamin, określający zasady udzielania Dotacji obejmujący tryb postępowania 

w sprawie udzielania Dotacji oraz sposób jej wykorzystania i rozliczania; 

20. „RPOWM” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 

21. „Stare źródło ciepła” – niskowydajne i nieekologiczne medium grzewcze centralnego ogrzewania na paliwo 

stałe (piec, kominek, kocioł) poniżej klasy EkoProjekt (EcoDesign), jak również inne źródło ciepła na paliwa 

stałe, służące do ogrzewania Budynku; 

22. „Umowa” – umowa pomiędzy Inwestorem a Gminą określająca szczegółowo warunki udzielenia i wysokość 

Dotacji na realizację Inwestycji; 

23. „Urząd” – Urząd Miasta Nowy Targ; 

24. „Urząd Marszałkowski” – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; 

25. „Weryfikacja” – dokonanie przez pracowników Gminy oceny zgodności ze stanem faktycznym w złożonej 

Deklaracji przez Wnioskodawcę przed, w trakcie oraz po zakończeniu Inwestycji; 

26. „Wniosek” – wniosek składany przez Gminę do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania 

dofinansowania zewnętrznego w ramach Programu; 

27. „Wnioskodawca” – podmiot ubiegający się o przyznanie Dotacji w ramach Programu, legitymujący się 

tytułem prawnym do nieruchomości (Budynku), zlokalizowanej na terenie Gminy, wynikającym z prawa 

własności; 

28. „Wykonawca” – przedsiębiorca dokonujący wymiany źródła ciepła, zasobnika ciepłej wody użytkowej, 

wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., zgodnie z zasadami Programu oraz ewentualnej termomodernizacji 

Budynku. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

 

1. Dotacja przysługuje tylko dla konkretnego Budynku. 

2. Szczegółowe warunki będą mogły być nałożone na Inwestorów w Umowach na podstawie przeprowadzonych 

Ocen energetycznych przez Audytorów – tyczy się to np. dokonania termomodernizacji budynku, rodzaju 

i mocy Nowego źródła ciepła planowanego do zainstalowania, itp. 

3. Gmina będzie udzielała wsparcia odbiorcom końcowym na podstawie umów podpisanych pomiędzy Gminą, 

a Wnioskodawcami biorącymi udział w niniejszym projekcie tj. tych, którzy wymieniają stare, niskoemisyjne 

źródła ciepła na nowe, ekologiczne: 

a) Kotły na biomasę o obniżonej emisyjności wraz z certyfikatem EkoProjekt, 

b) Kotły na gaz z sieci, 

c) Stanowiące przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. 



 3 

4. Umowa, która będzie jednym z elementów stanowiących podstawę do zwrotu kosztów poniesionych na 

wymianę kotła przez Inwestora, będzie zawierać m.in.: 

1) poddanie się Wnioskodawcy Ocenie energetycznej, która stwierdzi potrzebę ewentualnego wykonania 

modernizacji energetycznej Budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny (ocena zostanie 

przeprowadzona przez Audytora wybranego przez Urząd Marszałkowski oraz według metodyki 

wynikającej z Programu. 

2) przyjęcie minimalnego standardu efektywności energetycznej Budynku, którego spełnienie oznacza brak 

konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej Budynku. Wskaźnik zostanie wyliczony 

zgodnie z założeniami określonymi w Programie. W przypadku zabytkowych Budynków możliwe będzie 

odstąpienie od Oceny energetycznej i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych 

koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną, 

termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepła 

– jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie. 

3) obowiązek likwidacji Starego źródła ciepła i potwierdzenie jego bezpiecznego unieszkodliwienia. 

4) obowiązek wymiany dotychczasowych kotłów wyłącznie na: 

a) kotły spalające paliwo gazowe, biomasę lub podłączenie do sieci ciepłowniczej; 

b) urządzenia charakteryzujące się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 

zanieczyszczeń, 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; 

c) kotły spalające biomasę (pellet), które będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy 

kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 

zamontowanie i będą charakteryzowały się obniżonym poziomem emisyjności do wartości 

nieprzekraczającej 20 mg/m
3
. 

5) zasady eksploatacji urządzeń grzewczych w zakresie: 

a) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła 

w Budynku; 

b) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy 

ruszt); 

c) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania 

urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego na pobranie i zbadanie parametrów 

próbki paliwa; 

d) w przypadku biomasy zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony 

przed zawilgoceniem. 

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania właściwych pozwoleń/zgłoszeń jeśli wymagać tego będzie 

zakres niezbędny do wykonania Inwestycji. 

 

§ 3. Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych Inwestycji 

 

1. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania Budynku udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zmiany 

systemu ogrzewania poprzez demontaż Starego źródła ciepła i montaż Nowego źródła ciepła na gaz z sieci 

(kotły kondensacyjne), na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa (pellet) lub podłączenie do miejskiej 

sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Dotacja wynosi maksymalnie 8 000,00 zł 

Kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPOWM ze środków 

Programu, oraz do 6 000,00 zł do modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. zgodnie z założeniami 

Programu. 

2. Dotacja w przypadkach określonych przez Audytora energetycznego w ocenie energetycznej, może zostać 

udzielona również na poprawę efektywności energetycznej Budynku (termomodernizację), na którą składają 

się m.in. wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie stropu czy dachu. Dotacja przeznaczona jest na 

zakup materiałów oraz prac budowlano-montażowych, związanych z bezpośrednio z dociepleniem budynku 

zgodnie z zapisami sporządzonej oceny energetycznej oraz dostosowaniem do obowiązujących norm 

i warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania. Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 

25 000,00 zł i uzależniona jest od współczynnika ubóstwa energetycznego dla gospodarstw: 
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a) Jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza 200% najniższej emerytury określonej zgodnie 

z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

b) Wieloosobowego – dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury na osobę, zgodnie 

z zapisami ww. ustawy. 

3. Moc Nowego źródła ciepła niezbędną do zainstalowania w ramach Programu będzie określana na podstawie 

dokonanej Oceny energetycznej Budynku. 

4. Wysokość przekazanej Inwestorowi dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie faktycznie 

poniesionych Kosztów kwalifikowanych i wymaga zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą Programem 

oraz przez Burmistrza. 

5. Ostateczna wysokość Dotacji jest uzależniona od wielkości uzyskanego przez Gminę dofinansowania ze 

środków Programu i może ulec zmianie w zależności od zasobów finansowych dostępnych w ramach 

Programu. W przypadku zmniejszenia dofinansowania ze środków Programu, wysokość Dotacji może ulec 

zmniejszeniu.  

6. Przedmiotem Dotacji są Koszty kwalifikowane określone w § 5 niniejszego Regulaminu. 

7. Dotacja nie obejmuje prac wykonanych przed zawarciem Umowy pomiędzy Gminą a Inwestorem. 

8. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru Nowego źródła ciepła kierując 

się wytycznymi wynikającymi z przeprowadzonej przez Audytora Oceny energetycznej. 

9. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru uprawnionego Wykonawcy. 

10. Planowana przez Wnioskodawcę Inwestycja musi skutkować osiągnięciem efektu ekologicznego w postaci 

redukcji emisji CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do starych instalacji, zgodnie z zasadami 

Programowymi. 

 

§ 4. Warunki udzielenia dotacji w ramach Programu 

 

1. Gmina na podstawie wypełnionych i złożonych do Urzędu Deklaracji przez Wnioskodawców posiadających 

budynki mieszkalne na terenie Gminy, utworzyła Listę Rankingową na potrzeby złożenia Wniosku o 

dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej. 

2. Lista Rankingowa stanowi pierwotną bazę Wnioskodawców i ich nieruchomości jako wsad do harmonogramu 

realizacji Inwestycji w ramach Programu, którzy wyrazili zgodę na przeprowadzenie Oceny energetycznej 

w Budynku i zdecydowali się na wykonanie Inwestycji. 

3. Wzór Deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

4. Całkowite rozliczenie realizacji Programu przypada na 30 czerwca 2023 roku. 

5. Część inwestycyjna Programu przewidziana jest na 2022 rok, nie mniej jednak w wyjątkowych 

przypadkach i za zgodą Burmistrza będzie możliwe zakończenie Inwestycji w I połowie 2023 roku. 

6. W przypadku wycofania się Inwestora/Inwestorów z Programu dofinansowania i skreślenia z Listy 

Rankingowej oraz braku Deklaracji zastępczych z Listy osób oczekujących, na stronie internetowej Urzędu, 

zostanie podany termin uzupełnienia naboru o nowe Deklaracje, odpowiadające liczbie wycofanych Inwestycji 

do realizacji, w celu utworzenia Listy Uzupełniającej, będącej dopełnieniem Listy Rankingowej i 

odpowiednikiem pierwotnie wyliczonego łącznego efektu ekologicznego niezbędnego do osiągnięcia przez 

Gminę w ramach podpisanej umowy z Instytucją Zarządzającą. 

7. Wnioskodawca uczestniczący w naborze uzupełniającym winien złożyć wraz z Deklaracją dokumenty 

niezbędne do przeprowadzenia Weryfikacji, zgodnie z § 4 ust. 11. 

8. O zakwalifikowaniu uzupełniającym do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń (data wpływu 

Deklaracji do Urzędu) i Weryfikacja dokumentów pod kątem ich poprawnego wypełnienia i zamierzonego 

efektu ekologicznego do osiągnięcia z danej nieruchomości. Nie mniej jednak w każdym przypadku 

ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu uzupełniającym podejmuje Burmistrz. 

9. O udzieleniu wsparcia finansowego z Programu Inwestorzy zostaną poinformowani bezzwłocznie. 

10. Udzielenie wsparcia z Programu będzie dla Gminy podstawą do przeprowadzenia Weryfikacji 

i w konsekwencji zawierania Umów z Wnioskodawcami z Listy Rankingowej. 

11. Weryfikacja Inwestorów z Listy Rankingowej będzie poprzedzona dostarczeniem przez nich do Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu: 

1) dokumentu tożsamości (do wglądu); 
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2) dokumentu potwierdzającego, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której 

będzie realizowana Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi 

wieczystej, akt notarialny, ewentualnie aktualny wypis z rejestru gruntów), zgodę wszystkich pozostałych 

współwłaścicieli na wykonanie Inwestycji w przypadku współwłasności, dokument potwierdzający prawo 

do władania nieruchomością lub lokalem, w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem 

potwierdzającym prawo do wykonania Inwestycji; 

3) oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem, według Załącznika Nr 2 do Regulaminu, 

4) oświadczenie o trwałej likwidacji wszystkich Starych źródeł ciepła w Budynku, według Załącznika Nr 2 do 

Regulaminu; 

5) oświadczenie, że Budynek nie posiada innych alternatywnych źródeł ciepła, według Załącznika Nr 2 do 

Regulaminu; 

6) oświadczenie, że Wnioskodawca spełnia wymagania określone przepisami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości objętej Deklaracją, według Załącznika Nr 2 do Regulaminu, 

7) oświadczenie, że Wnioskodawca nie zalega z podatkami i opłatami wobec Gminy, według Załącznika Nr 

2 do Regulaminu; 

8) oświadczenie, że Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, według 

Załącznika Nr 2 do Regulaminu; 

9) oświadczenie, że Wnioskodawca przed uzyskaniem Dotacji nie został zobowiązany żadnym prawnym 

dokumentem (projektem, decyzją itp.) do zainstalowania ekologicznego źródła ciepła, według Załącznika 

Nr 2 do Regulaminu, 

10) harmonogramu rzeczowo-finansowego określającego przewidywane koszty wykonania Inwestycji wraz 

ze wskazaniem typu Nowego źródła ciepła i jego parametrów technicznych podanych przez producenta 

oraz podaniem numeru rachunku bankowego i nazwy banku Inwestora, według Załącznika Nr 3 do 

Regulaminu. 

11) oceny energetycznej wykonanej przez Audytorów uprawnionych i wytypowanych przez Urząd 

Marszałkowski. 

12. Lista Rankingowa określa liczbę nieruchomości zgłoszonych we Wniosku o dofinansowanie z Programu. 

13. Liczba miejsc na Liście Rankingowej ograniczona jest ilością Inwestycji zgłoszoną we Wniosku 

o dofinansowanie z Programu jak również określonym w umowie pomiędzy Instytucją Zarządzającą 

Programem a Gminą planowanym do osiągnięcia efektem ekologicznym. 

14. Prowadzenie czynności administracyjnych w zakresie dofinansowania, w tym analiza i Weryfikacja złożonych 

Deklaracji oraz sporządzanie i podpisywanie Umów odbywa się w Wydziale Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska Urzędu. 

15. Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do przygotowania Umowy 

i w konsekwencji udzielenia Dotacji, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub 

niezwłocznego przedłożenia dodatkowych dokumentów. Dokumenty niekompletne, przedkładane do Urzędu, 

po bezskutecznym wezwaniu w terminie do 7 dni do uzupełnienia, pozostaną bez rozpatrzenia. 

16. Komplet dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 11 Regulaminu, stanowi podstawę do zawarcia 

z Wnioskodawcą Umowy przed realizacją Inwestycji. 

17. W przypadku niezrealizowania przez Inwestora zadania w terminie podanym w Umowie w myśl do zapisów 

§ 4 ust. 5 Regulaminu, Dofinansowanie nie będzie udzielone, a Umowa na dofinansowanie rozwiązana. 

18. W przypadku zbycia nieruchomości lub utraty podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości w okresie 5 

lat od dnia rozliczenia dotacji, Inwestor jest zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających 

z zawartej z Gminą Umowy, na rzecz nowego podmiotu uprawnionego do korzystania z nieruchomości.  

 

§ 5. Zakres rzeczowy oraz zakres Kosztów kwalifikowanych  

 

1. Zgodnie z założeniami Programu zakres Kosztów kwalifikowanych dla Inwestycji obejmuje: 

1) demontaż Starego źródła ciepła, 

2) zakup i montaż Nowego źródła ciepła, 

3) zakup i montaż niezbędnej armatury do c.o. i c.w.u. takiej jak: pompy wymagane do prawidłowego 

funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawory trój- / czwór- drogowe, zawory przelotowe i zwrotne, 
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zespoły rurowe, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego oraz niezbędny osprzęt do 

zainstalowania Nowego źródła ciepła np. wkład kominowy, czopuch (nie dotyczy przyłącza do sieci 

ciepłowniczej). 

4) wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. 

5) zakup materiałów termoizolacyjnych i wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z 

dociepleniem budynku, ale tylko i wyłącznie w przypadku określenia tych zadań w Ocenie energetycznej 

dla danego budynku przez uprawnionego Audytora, tylko w przypadku stwierdzonego przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowym Targu ubóstwa energetycznego.  

2. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Inwestycji 

uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m. in.: 

1) uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych Programem 

(pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, opinie kominiarskie, itp.), 

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

3) budowa, przebudowa i remont przewodu kominowego, 

4) zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej itp.– nie będącej elementem układu sterującego kotła 

c.o. 

3. Nie przyznaje się Dotacji na: 

1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,  

2) wykonanie instalacji w nowobudowanych obiektach, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła 

ciepła, 

3) zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania niskoemisyjnego i ekologicznego na inne 

ekologiczne, przy uwzględnieniu zapisów „uchwały antysmogowej” przyjętej przez Sejmik Województwa 

Małopolskiego. 

4) zmianę systemu ogrzewania budynków i lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą 

wolnostojących i znajdujących się w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, posiadających 

odrębne źródło ogrzewania. 

4. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z Budynkiem, w którym zostało zainstalowane.  

5. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania Dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących 

ogrzewaniu Starych źródeł ciepła do c.o. opalanych paliwem stałym w Budynku oraz brak innego źródła 

ogrzewania, za wyjątkiem: 

1) wykorzystywania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, pod warunkiem 

trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, 

2) występowania wysokich walorów estetycznych pieców kaflowych lub zabytkowych, w szczególności 

objętych ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca 

z przewodem kominowym, 

3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny 

pomieszczenia mieszkalnego, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia kominka z przewodem 

kominowym. 

 

§ 6. Sposób wykorzystania i rozliczania Dotacji 

 

1. W celu udzielenia Dotacji Burmistrz zawrze z Wnioskodawcą Umowę, określającą w szczególności termin 

i sposób wypłaty udzielonej Dotacji. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia Inwestycji. 

2. Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem Umowy. 

3. Po zrealizowaniu Inwestycji Wnioskodawca bez zbędnej zwłoki, zgodnie z terminem określonym w Umowie, 

złoży wniosek o wypłatę dotacji wraz z kopiami następujących dokumentów:  

1) podpisanego przez Inwestora protokołu odbioru technicznego sporządzonego i podpisanego przez również 

Wykonawcę wykonującego zmianę systemu ogrzewania Budynku wraz z podpisanym (jak wyżej) protokołem 

likwidacji Starych źródeł ciepła oraz zaświadczeniem z punktu skupu złomu o likwidacji Starego/Starych 

źródeł ciepła (jeśli dotyczy); 

2) faktury wystawionej przez uprawnionego Wykonawcę za likwidację Starego źródła ciepła i montażu Nowego 

źródła ciepła oraz (jeśli dotyczy) za zakup i montaż elementów związanych z nowym systemem ogrzewania, 

mieszczących się w zakresie Kosztów kwalifikowanych, 
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3) faktury wystawionej przez uprawnionego Wykonawcę za wykonanie niezbędnych robót budowlanych 

związanych z dociepleniem budynku (jeśli dotyczy) oraz za zakup materiałów termoizolacyjnych, 

mieszczących się w zakresie Kosztów kwalifikowanych, 

4) kopii danych technicznych zakupionego urządzenia, 

5) atestu dot. Nowego źródła ciepła tj. certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez nowy kocioł wymagań 

określonych w Programie (dotyczy tylko kotłów na biomasę – EkoProjekt/EcoDesign), 

6) atestów dotyczących zastosowanych materiałów termoizolacyjnych, potwierdzających spełnienie wymagań 

sporządzonej dla Budynku Oceny energetycznej, 

7) kopii umowy na dostarczanie paliwa gazowego lub ciepła sieciowego (w zależności od rodzaju Nowego 

źródła ciepła). 

4. Wnioskodawca, przy składaniu wniosku o wypłatę Dotacji, zobowiązany jest do złożenia w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu dowodu tożsamości (do wglądu) oraz oryginałów 

dokumentów określonych w § 6 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 5, 6. 

5. Rozliczenie Dotacji nastąpi w terminie określonym szczegółowo w Umowie. 

6. Podstawą do rozliczenia Dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez 

Burmistrza i/lub Instytucje Zarządzającą Programem osoby w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania 

i funkcjonowania Nowego źródła ciepła zgodnie z zasadami Programu i zapisami Regulaminu. 

7. Dotacja będzie wypłacona po zrealizowaniu Inwestycji i przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 6 

ust. 2 oraz po pozytywnym zatwierdzeniu ich przez Instytucję Zarządzającą Programem i przekazaniu na 

rachunek Urzędu środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

8. Dotacja będzie wypłacona Inwestorowi jednorazowo na podany przez niego rachunek bankowy. 

9. Indywidualny termin wypłaty Dotacji ustalony zostanie w Umowie. 

10. Inwestor nie może łączyć Dotacji z dostępnymi z Budżetu Miasta Nowy Targ programami dofinansowania do 

wymiany Starych źródeł ciepła na nowoczesne i proekologiczne. 

 

§ 7. Sposób kontroli dotowanej Inwestycji  
 

1. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli: 

1) realizacji inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji, 

2) sposobu eksploatacji zainstalowanego Nowego źródła ciepła w terminie 5 lat od daty przyznania Dotacji. 

2. Z przeprowadzonej kontroli pracownik Gminy sporządza protokół. 

3. Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie: 

1) prawidłowości wykorzystania środków Dotacji zgodnie z postanowieniami Umowy (cel na jaki dotacja 

została przyznana) oraz zastosowania urządzeń posiadających wymagane certyfikaty energetyczno – 

emisyjne. 

2) prawidłowego wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

3) w przypadku kotła na biomasę - stosowania odpowiedniego paliwa zgodnego z wymaganiami wynikającymi 

z certyfikatów energetyczno - emisyjnych Nowego źródła ciepła. 

4. Przyznana Dotacja podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia braku spełnienia któregokolwiek z warunków 

określonych w Programie lub/i Regulaminie lub/i Umowie. 

 

§ 8. Zwrot Dotacji 

 

1. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej Dotacji w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację zostanie zdemontowane w ciągu 5 lat od daty 

otrzymania Dotacji; 

2) jeżeli Nowe źródło ciepła, na które Inwestor uzyskał Dotację jest wykorzystywane niezgodnie z jego 

przeznaczeniem, w szczególności niestosowanie paliwa wskazanego przez producenta w specyfikacji 

kotła (biomasa); 

3) jeżeli Inwestor podał w Deklaracji lub w innych dokumentach stanowiących podstawę do udzielenia Dotacji 

nieprawdziwe informacje, na podstawie których Dotacja została wypłacona. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych. 
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§ 9. Postanowienia końcowe 

 

W przypadkach spornych oraz wątpliwych zastosowanie mają zapisy uchwały Nr 1788/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

dla 4 Osi priorytetowej 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, a także umowy o dofinansowanie Projektu 

w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę 

niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi na nowoczesne, proekologiczne kotły na gaz, 

biomasę oraz ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, ujętych do 

realizacji z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

 

Imię i nazwisko:              Nowy Targ, dnia ............................. 

..................................................................... 

Adres zamieszkania: 

..................................................................... 

tel: ............................................................... 

e-mail: ........................................................ 

 

DEKLARACJA  

uczestnictwa w programie dofinansowania ze źródeł Regionalnego programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.2. 
 

 Niniejszym oświadczam, iż jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości 

(budynku/lokalu* mieszkalnego) położonej pod adresem: ................................................................, 

w Nowym Targu, o powierzchni użytkowej ................. m
2 

(zgodnie z podatkiem od nieruchomości). 

 Deklaruję, że obecnie w budynku/lokalu znajduje się ...... szt.** pieców kaflowych oraz   

...... szt.** tradycyjnych kominków na drewno. Ponadto do centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej 

wody użytkowej (c.w.u.) w ww. budynku/lokalu wykorzystuje się obecnie kocioł na paliwa stałe,  

o mocy ........ kW**. 

Informuję, że wszystkie ww. istniejące stare źródła ciepła w budynku/lokalu trwale zlikwiduję 

w ramach dotacji i zamienię na poniższe proekologiczne: 
 

A. kocioł kondensacyjny na gaz z sieci*, 

B. kocioł na biomasę (pellet) z automatycznym podawaniem paliwa, bez alternatywnego 

rusztu, spełniający kryteria EkoProjektu (EcoDesign) wraz z 5 klasą*,  

C. ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.* 
 

Informuję, że mój budynek/lokal obecnie posiada/nie posiada* możliwości podłączenia do sieci 

ciepłowniczej. Ponadto mój budynek/lokal posiada/nie posiada* możliwości podłączenia do sieci 

gazowej. 

                     Czytelny podpis Wnioskodawcy: 

          

     ............................................... 
* - podkreślić odpowiednie, 

** - w przypadku braku wpisać “0”, 

 

 

Załaczniki: 

1. Kopia decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ w zakresie podatku od nieruchomości, 

2. Dokumentacja fotograficzna kotłowni oraz kotła i tabliczki znamionowej na kotle (czytelna), a w przypadku 

jej braku oświadczenie właściciela o mocy kotła w kW zatwierdzone przez uprawnionego 

hydraulika/instalatora. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę 

niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi na nowoczesne, proekologiczne kotły na gaz, biomasę 

oraz ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, ujętych do realizacji 

z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

…………………………. 
        (imię i nazwisko, adres) 

 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

 
 

1. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji na 

dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych 

i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe na nowoczesne, proekologiczne kotły na 

gaz, biomasę oraz ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, w budynkach zlokalizowanych na terenie 

Gminy Miasto Nowy Targ, ujętych do realizacji z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 

emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014 – 2020” oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte. 

2. Oświadczam, że trwale zlikwiduję wszystkie Stare źródła ciepła c.o. na paliwa stałe, obecnie 

zainstalowane w Budynku objętym przedmiotem dofinansowania. 

3. Oświadczam, że w Budynku objętym dofinansowaniem nie ma zainstalowanego 

alternatywnego źródła ciepła c.o. 

4. Oświadczam, że spełniam wymagania wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach i regularnie uiszczam do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

5. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz należności 

względem Gminy. 

6. Oświadczam, że Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

7. Oświadczam, że nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do 

zamontowania ekologicznego źródła ciepła w Budynku. 

8. Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Gminę* oraz przez Urząd Marszałkowski*. 

9. Oświadczam, że zamontowane Nowe źródło ciepła w Budynku będzie użytkowane trwałe 
przez co najmniej 5 lat od zakończenia Programu. 

10. Przystępując do programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli Budynku, w którym 

wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po zakończeniu 

Programu przez komisję powołaną przez Burmistrza oraz upoważnionych pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego. 

11. Poinformowany o odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu Karnego) za składanie 

fałszywych zeznań, oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe. 
 

* - Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby udzielania dotacji oraz monitoringu i ewaluacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ww. ustawy, jest Urząd Miasta 

Nowy Targ z siedzibą przy ul. Krzywej 1 , 34-400 Nowy Targ. 

 

 

 

         ……………………………… 
   (data i podpis Wnioskodawcy) 



Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę 

niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi na nowoczesne, proekologiczne kotły na gaz, biomasę 

oraz ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, ujętych do realizacji 

z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 

 

 

Wymiana starego źródła ciepła opalanego paliwami stałymi na nowe ogrzewanie 

gazowe/pelletowe/ z sieci ciepłowniczej*.  

 

Adres inwestycji: ………………………………………………………………… 

 

Lp. Nazwa etapu przedsięwzięcia Planowany koszt [zł] Termin realizacji 

1. 

Likwidacja starego źródła ciepła na paliwa 

stałe: ……………………………………….. 

…...………………………………….……… 

(producent, model, moc)  

  
 
 
 
 
  
 
  Do 30.11.2022 r. 

2. 
Zakup nowego źródła ciepła ………………. 

…………………………………………….... 

(producent, model, moc), 

 

3. Montaż nowego źródła ciepła (dot. pkt 2), 
 

4. 
Zakup niezbędnej armatury do instalacji c.o. 

oraz c.w.u.,* 

 

5. 
Montaż zakupionej armatury do instalacji 

c.o. oraz c.w.u.* 

 

Razem:   

 
 

Numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę dotacji: 

…|…--…|…|…|…--…|…|…|…--…|…|…|…--…|…|…|…--…|…|…|…--…|…|…|… 

Nazwa Banku: ……………………………………………………………………………………… 

Pesel Inwestora: …………………………. 

                                             
............................................................. 

                                                                                       podpis Inwestora 
 

.................................................................................... 

pieczęć i podpis uprawnionego instalatora/hydraulika* 
  
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę 

niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów opalanych paliwami stałymi na nowoczesne, proekologiczne kotły na gaz, biomasę 

oraz ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, ujętych do realizacji 

z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

 

 

Nowy Targ, dnia ………………. 

 

Oświadczenie współwłaścicieli 

 
My niżej podpisani, oświadczamy, że jesteśmy jedynymi współwłaścicielami budynku mieszkalnego   

zlokalizowanego pod adresem: .....………………………………………………………………………. 

i typujemy Panią/Pana* .………………………………………………………………………………. 

do podpisania umowy dotacji na wymianę systemu centralnego ogrzewania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Niniejszym zgadzamy się na przelanie kwoty 

dotacji na numer rachunku podany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji. 

 

Lp. Imię i Nazwisko PESEL Adres zamieszkania Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 
 

*- niepotrzebne skreślić 
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