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UCHWAŁA NR XVI/141/2020
RADY GMINY LIPINKI
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na
modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia
niskiej emisji na terenie Klastra Energii „Biała – Ropa” przy udziale środków zewnętrznych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, 21, 22 w związku
z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1396 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie
refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych
w ramach
ograniczenia niskiej emisji na terenie Klastra Energii „Biała – Ropa” przy udziale środków zewnętrznych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XV/136/2020 Rady Gminy Lipinki z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w Projekcie na wymianę źródeł ciepła
w indywidualnych
gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) współfinansowanego z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie
poziomu niskiej emisji – SPR, RPO Województwa Małopolskiego
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
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Załącznik do uchwały Nr XVI/141/2020
Rady Gminy Lipinki
z dnia 10 czerwca 2020 r.
REGULAMIN
określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację
systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na
terenie Klastra Energii „Biała – Ropa” przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) audycie energetycznym – należy przez to rozumieć ocenę energetyczną nieruchomości, której celem jest
określenie konieczności przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej i jej ewentualnego zakresu,
mocy nowego źródła ciepła oraz planowanego efektu ekologicznego, wykonaną przed realizacją Projektu
wg. Metodyki przyjętej przez IZ RPO WM,
2) dotacji – należy przez to rozumieć bezzwrotne środki finansowe przyznane inwestorowi na podstawie
zawartej umowy na wykonanie inwestycji, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym
regulaminie i umowie,
3) efekcie ekologicznym – należy przez to rozumieć zmianę w ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych źródeł ciepła, będących przedmiotem
inwestycji,
4) Instytucji Zarządzającej (IZ) - rozumie się przez to instytucję udzielającą dofinansowania czyli Zarząd
Województwa Małopolskiego,
5) inwestorze – należy przez to rozumieć wnioskodawcę, który podpisał z Gminą umowę o udzielenie dotacji,
6) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną ubiegającą się o przyznanie dotacji
w ramach projektu, legitymującą się tytułem prawnym do nieruchomości wynikającym z prawa własności,
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
lub stosunku zobowiązaniowego,
7) inwestycji – należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe (spełniającego
maksymalnie wymogi klasy 4) na nowe źródło ciepła wraz z wewnętrzną instalacją,
8) kosztach kwalifikowanych – należy przez to rozumieć koszty, które kwalifikują się do refundacji
w ramach udzielonej dotacji i zostały poniesione przez inwestora w okresie ich kwalifikowalności,
9) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość budynkową i lokalową posiadającą odrębne
źródło ciepła, służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, zarówno jednorodzinną jak i wielorodzinną,
zlokalizowaną na terenie Gmin Klastra Energii „Biała – Ropa”, w której Wnioskodawca chce dokonać
realizacji inwestycji,
10) nowym źródle ciepła – należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające
kryteria określone w projekcie, wykorzystujące paliwa gazowe lub biomasę, charakteryzujące się
obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia
21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią. Kotły spalające biomasę muszą być wyposażone w automatyczny
podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego, ani
elementów umożliwiających jego zamontowanie,
11) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń
grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę̨ w gminach członkowskich Klastra Energii "Biała - Ropa"
współfinansowanego przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do
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powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, realizowanego w latach 2020 –
2021,
12) RPO WM – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020,
13) starym źródle ciepła – należy przez to rozumieć stare kotły, piece i inne urządzenia grzewcze
na paliwa stałe maksymalnie klasy 4,
14) umowie – należy przez to rozumieć dwustronną umowę zawieraną pomiędzy inwestorem
a gminą określającą warunki udzielenia dotacji na realizację inwestycji,
15) wniosku – należy przez to rozumieć pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie składaną przez
wnioskodawcę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu,
16) zaleceniach termomodernizacyjnych – należy przez to rozumieć zakres prac termomodernizacyjnych
koniecznych do wykonania w celu spełnienia wymogów określonych przez audytora wykonującego audyt
energetyczny (np. wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu),
17) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lipinki, która należy do Klastra Energii „Biała – Ropa”.
W skład Klastra wchodzi: Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Biecz, Gmina Gorlice, Gmina
Moszczenica, Gmina Lipinki, Gmina Ropa, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Łużna oraz Gmina Sękowa,
18) Administratorze Projektu – należy przez to rozumieć podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego,
odpowiedzialny za koordynację i promocję projektu,
19) Liderze Projektu – należy przez to rozumieć Gminę Moszczenica,
20) Wykonawcy – należy przez to rozumieć firmę realizującą inwestycję u Inwestora,
21) trwałości projektu – należy przez to rozumieć zachowanie celu i efektów projektu przez okres 5 lat od
dnia dokonania płatności końcowej w projekcie na rzecz Klastra Energii „Biała – Ropa”.
§ 2. 1. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku
z procesami spalania paliw stałych poprzez obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5
oraz redukcję emisji CO2 o co najmniej 30% w nieruchomościach na terenie Klastra Energii „Biała –
Ropa”.
2. Projekt realizowany będzie poprzez dotację do wymiany starych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne
i ekologiczne źródła ciepła, których moc w przypadku kotłów na biomasę dobrana będzie według najbliższej
dostępnej wartości z typoszeregu określonego w audycie, przy czym temperatura obliczeniowa
w pomieszczeniach nie może być niższa niż 10% od temperatury wymaganej.
§ 3. 1. Maksymalna kwota dotacji jaką otrzyma Wnioskodawca i sposób jej wyliczenia została określona
w tabeli zawartej w ust. 4 kol. „Wartość dotacji”.
2. Wnioskodawca do wniosku o udzielenie dotacji celowej na modernizację systemu ogrzewania, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, dołącza:
1) aktualny odpis z Księgi Wieczystej (w przypadku księgi elektronicznej wystarczające jest wskazanie
numeru elektronicznej księgi wieczystej) lub inny dokument (np. akt notarialny potwierdzający tytuł
prawny do nieruchomości),
2) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu,
3) oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu – w przypadku wnioskodawcy niebędącego
właścicielem nieruchomości.
3. Jeżeli złożony wniosek o udzielenie dotacji nie będzie spełniał wymagań formalnych określonych
w Regulaminie, wnioskodawca zostanie wezwany przez Gminę do jego uzupełnienia lub złożenia
wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu
do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.
4. Zakres działania oraz wartość dotacji określa poniższa tabela:
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INWESTYCJA
RODZAJ INWESTYCJI
Wymiana starego źródła Wymiana źródła ciepła
ciepła na nowy kocioł na
biomasę
lub
kocioł
gazowy

Instalacja wewnętrzna

Poz. 4406

ZAKRES DZIAŁANIA
Demontaż starego źródła
ciepła oraz zakup i
montaż nowego źródła
ciepła

Wykonanie
lub
modernizacja instalacji
związanej z montażem
nowego źródła ciepła,
jeżeli taka konieczność
wynika
z
audytu
energetycznego

WARTOŚĆ DOTACJI
a.
550
zł/kW
dla
zapotrzebowania do 10
kW
mocy
(łącznie)
wyznaczonej w ocenie
energetycznej
b.
500
zł/kW
dla
zapotrzebowania powyżej
10 kW do 15 kW mocy
(łącznie) wyznaczonej w
ocenie energetycznej
c.
450
zł/kW
dla
zapotrzebowania powyżej
15 kW do 20 kW mocy
(łącznie) wyznaczonej w
ocenie energetycznej
d.
400
zł/kW
dla
zapotrzebowania powyżej
20
kW
mocy
wyznaczonej w ocenie
energetycznej, nie więcej
niż 8 tyś. zł na kocioł
Maksymalna wielkość
dofinansowania będzie
wynosiła:
- nie więcej niż 8 tys.
zł/kocioł w przypadku
budynku
jednorodzinnego
- nie więcej niż 10 tys.
zł/kocioł w przypadku
budynku
wielorodzinnego,
dla
którego
jest
wprowadzane
wspólne
źródło ciepła dla więcej
niż jednego lokalu;
- maksymalnie do 6 tys.
zł w przypadku budynku
jednorodzinnego
- do wielokrotności 6 tys.
zł zgodnej z liczbą
odrębnych
lokali
mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym i nie
więcej niż 80 zł/m2
ogrzewanej powierzchni

5. Wysokość dotacji będzie każdorazowo ustalana indywidualnie z uwzględnieniem maksymalnych kwot
dotacji, wyników ocen energetycznych, faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na
podstawie dostarczonych przez inwestora faktur/rachunków oraz zasad projektu.
6. Dotacją nie mogą być objęte prace, które zostały zakończone przed datą podpisania umowy pomiędzy
Gminą a Inwestorem.
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7. Między Gminą a Inwestorem, którego nieruchomość będzie spełniała dopuszczające standardy
efektywności energetycznej, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
8. Z inwestorem, którego nieruchomość nie będzie spełniała dopuszczającego standardu efektywności,
umowa (jak załącznik nr 4 do Regulaminu) zostanie podpisana, jednakże inwestor będzie zobowiązany do
wskazania w umowie terminu wykonania zaleceń termomodernizacyjnych. Inwestor składając wniosek
o rozliczenie dotacji przedstawi dokumenty potwierdzające wykonanie termomodernizacji. Termomodernizacja
wykonana będzie w całości na koszt inwestora.
9. W ramach umowy inwestor zostanie zobowiązany do:
1) wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z wykonanego audytu
energetycznego (jeżeli dotyczy),
2) likwidacji starego kotła i jego bezpiecznej utylizacji,
3) wymiany dotychczasowego kotła wyłącznie na:
a) kotły spalające paliwo gazowe, kotły na gaz płynny, w przypadku kiedy przyłącz instalacji gazowej
nie będzie możliwy lub kotły na biomasę,
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 - klasa energetyczna min. A+ (kotły
gazowe), certyfikat ecodesign / 5 klasa (dla kotłów na biomasę),
c) kotły spalające biomasę, które będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów
zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego
zastosowanie,
4) eksploatowania urządzeń grzewczych zgodnie z następującymi zasadami:
a) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła
w budynku,
b) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów
(np. montaż dodatkowego rusztu),
c) przestrzegania parametrów paliwa (w przypadku kotłów na biomasę - drewno o wilgotności poniżej
20%, sezonowane co najmniej 2 lata lub pelet o wartości kalorycznej co najmniej 17 MJ/kg, zawartość
popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12% lub zgodne z zaleceniami producenta - podane wartości
stanowią wymogi minimalne) dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania
urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez Inwestora na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
d) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału (drewna, peletu) w celu jego ochrony przed
zawilgoceniem, tj. składowanie nie bezpośrednio na gruncie, ale pod zadaszeniem na podeście lub
w pomieszczeniu,
5) montażu kotła przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie,
6) wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej, w przypadku nieposiadania
wcześniej wewnętrznej instalacji gazowej,
7) użytkowania nowego źródła ciepła w budynkach/lokalach służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych,
8) zachowania trwałości projektu.
10. Wybór i zakup nowego źródła ciepła będzie należał do Inwestora.
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11. Obowiązkiem Inwestora będzie bezpieczna utylizacja zlikwidowanego źródła ciepła. Stare źródło ciepła
należy oddać do specjalistycznej jednostki utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowodem
przeprowadzenia bezpiecznej utylizacji starego kotła będzie dokument potwierdzający trwałą likwidację
starego źródła ciepła (np. protokół likwidacji, karta przekazania odpadu, umowa kupna złomu) wystawiony na
Inwestora.
12. W celu sprawdzenia czy wymienione źródło ciepła zostało wymienione zgodnie z zapisami niniejszego
regulaminu będą prowadzone kontrole bezpośrednio u inwestorów. Kontrole będą prowadzone na mocy
odpowiednich zapisów umowy przez upoważnionych przedstawicieli Administratora Projektu.
13. W okresie trwałości projektu tj. 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w projekcie, u inwestora
zostanie przeprowadzona co najmniej jedna kontrola.
14. Kontrolujący zweryfikują w szczególności, czy:
1) dofinansowany w ramach projektu system ogrzewania jest wykorzystywany jako podstawowe źródło ciepła
w budynku,
2) nie wprowadzono nieuprawnionych modyfikacji kotła,
3) jakość opału spełnia wymagania zgodne z regulaminem,
4) opał jest przechowywany we właściwych warunkach.
15. Prawo kontroli w okresie trwałości przysługuje osobom upoważnionym przez gminę oraz osobom
upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.
16. Każda kontrola zostanie potwierdzona protokołem.
17. Sporządzone protokoły będą przechowywane przez gminę.
§ 4. 1. Po realizacji inwestycji, jednak nie później niż do 14 dni od daty zakończenia realizacji inwestycji
określonej w § 2 ust. 6 umowy o udzielenie dotacji, inwestor przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji, którego
wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu, wraz z:
1) fakturą/rachunkiem zawierającą/ym wyodrębnienie wartości kosztów:
a) demontażu starego źródła ciepła, zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
b) wykonania lub modernizacji instalacji związanej z montażem nowego źródła ciepła,
2) projektem technicznym instalacji gazowej (jeżeli dotyczy),
3) pozwoleniem na budowę (jeżeli dotyczy),
4) protokołem odbioru inwestycji wystawionym przez wykonawcę realizującego zadanie, zaakceptowanym
przez Inwestora poświadczającego odbiór prac bez zastrzeżeń,
5) potwierdzeniem zapłaty za fakturę/rachunek,
6) dokumentem potwierdzającym trwałą likwidację starego źródła ciepła (np. protokół likwidacji, karta
przekazania odpadu, umowa kupna złomu), zgodnie z zapisami § 3 ust. 11,
7) kopią ostatecznej decyzji pozwalającej na realizację inwestycji lub zgłoszenia, do którego nie został
wniesiony sprzeciw ( jeżeli dotyczy),
8) danymi technicznymi zakupionego urządzenia wraz z atestem – certyfikatem potwierdzającym spełnienie
przez nowe źródło ciepła wymagań określonych w niniejszym Regulaminie,
9) protokołem pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła (w przypadku nowego źródła ciepła na gaz).
2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji Gmina wezwie pisemnie inwestora
do jego uzupełnienia w terminie do 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
3. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do odmowy wypłaty przyznanej kwoty dotacji.
4. Koszty kwalifikowane inwestycji stanowią koszty wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym na nowe źródło ciepła na paliwa gazowe, biomasę, poniesione na:
1) demontaż starego źródła, w tym prace związane z jego likwidacją,
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2) zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury, osprzętu np. grzejników, wkładów kominowych – zakres
koniecznych do przeprowadzenia inwestycji. Zakres prac będzie wynikał z przeprowadzonego audytu
energetycznego,
3) wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji związanej z montażem nowego źródła ciepła.
5. Koszty niekwalifikowane stanowią wydatki poniesione na:
1) roboty budowlane, wykończeniowe, które nie są bezpośrednio związane z celem projektu,
2) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,
3) urządzenia grzewcze, kotły o parametrach niezgodnych z niniejszym Regulaminem,
4) projekt techniczny instalacji gazowej.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
Załącznik nr 1 do Regulaminu
…………………………….(miejscowość), dnia ...............................
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na modernizację systemu ogrzewania
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko ..............................................................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................................................
Telefon kontaktowy .......................................................................................................
2. Oznaczenie nieruchomości, na której znajduje się budynek (lokal mieszkalny), w którym planuje się
wymianę
źródła
ciepła:
(nr
działki,
adres
budynku,
gmina)
..............................................................................................................................................
Rodzaj, numer dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Dane dotyczące wymiany źródła ciepła
• Stan przed modernizacją (istniejący) rodzaj źródła ciepła model/typ pieca/kotła, moc w kW
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
• Stan po modernizacji (planowany) - zgodnie z zaleceniami oceny energetycznej
Model / typ kotła planowego, moc w kW
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Wymiana instalacji wewnętrznej - tak / nie
Uwagi:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Termin realizacji inwestycji (miesiąc i rok – w latach 2020 - 2021):
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.....................................................................................................................................
Zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania osobom fizycznym dotacji
celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach
mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gmin Klastra Energii „Biała – Ropa” przy
udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014 – 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie
poziomu niskiej emisji – SPR.
Oświadczam, że zapoznałem się z pełną klauzulą informacyjną przedstawioną mi zgodnie
z art. 13 RODO.
.............................................................
(Podpis wnioskodawcy)
Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością,
2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu,
3. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu - w przypadku wnioskodawcy nie będącego
właścicielem nieruchomości,
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Lipinki reprezentowana przez Wójta Gminy
Lipinki. Kontakt do administratora, adres: 38-305 Lipinki, Lipinki 53, tel.: 134477021 , e-mail:
urzad@gminalipinki
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Lipinki oraz
poprzez email: iod @gminalipinki.pl lub pietrus.adwokat@gmail.com
3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie:
a.art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
b.art. 6 ust. 1 lit. b RODO - realizacji zawartych umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c.art. 9 ust. 2 lit. g RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem
publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne
środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zakwalifikowania Państwa do udziału oraz uczestnictwa
w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub
biomasę̨ w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" współfinansowanego przy udziale środków
zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej
emisji – SPR, realizowanego w latach 2020 – 2021, tj. udzielenia Pani/Panu dotacji celowej (w formie
refundacji) inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę starych kotłów,
pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe na kotły na paliwo gazowe lub kotły na biomasę wraz
z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
nowego systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych w budynku/lokalu mieszkalnym.
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5. Korzystanie z projektu jest dobrowolne, jest to równoznaczne z dobrowolnością podania danych
osobowych. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu, tj. uczestnictwa w ww. projekcie
i uzyskania dotacji.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b.inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lipinki przetwarzają dane
osobowe,
szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Gminy Lipinki
koordynującym projektem.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie
z kategorią archiwalną ………………..tj. ……..lat.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:

᠆ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
᠆ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
᠆ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
᠆ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d.prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

᠆ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
᠆ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

᠆ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

᠆ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
10. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Załącznik nr 2 do Regulaminu
…………………………….., dnia ...............................
Imię i nazwisko .................................................................................................................
Adres, Gmina ...................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego ......................................................................................
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
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1. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią „Regulaminu określającego zasady udzielania osobom
fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach
i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji
na terenie Gmina Klastra Energii „Biała – Ropa” przy udziale środków zewnętrznych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz
że akceptuję postanowienia zawarte w w/w regulaminie.
2. Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła oraz w przypadku otrzymania
dotacji zobowiązuje się do jego trwałej likwidacji i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu
ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła.
Nieruchomość znajduje się na działce ewidencyjnej nr ...................................... położonej w miejscowości
............................................. przy ul. ............................................. nr domu .......... nr lokalu ...................... do
którego
posiadam
tytuł
prawny
tj.
....................................................
……………………..................................................................
3. Oświadczam, że nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami prawa.
4. Oświadczam, że nieruchomość służy wyłącznie zaspokajaniu moich/naszych potrzeb mieszkaniowych.
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 dnia dokonania płatności
końcowej przez IZ RPO WM na rzecz Klastra Energii „Biała – Ropa”.
6. Przystępując do projektu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli nieruchomości,
w której wykonywana będzie inwestycja objęta projektem, po jej zakończeniu oraz w okresie trwałości
projektu, przez osobę upoważnioną przez Gminę i/lub upoważnionych pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub Administratora Projektu.
7. Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe.
* niepotrzebne skreślić
.............................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)
Załącznik nr 3 do Regulaminu
………………………….., dnia ...............................
Imię i nazwisko .................................................................................................................
Adres , gmina.....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego
....................................................................................................................................
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
w ……………...................................................................................... wyrażam zgodę na
inwestycji Panu/ Pani (imię i nazwisko) ..........................................................

położonej
realizację

ubiegającemu się o dotację na wymianę starego nie ekologicznego kotła opalanego paliwem stałym, na
nowe źródło ciepła spełniające wymagania ekoprojektu, opalane biomasą/paliwem gazowym/* oraz
przebudowę wewnętrznej instalacji. Posiadam wszelką wiedzę co do rodzaju wyżej wymienionych
planowanych prac.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 11 –

Poz. 4406

Zapoznałem/am się z regulaminem, określającym zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej
(w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych
w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gmin przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania nieruchomości mieszkalnej będącej moją własnością/współwłasnością w całości na rzecz
Pani/Pana .................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem się z pełną klauzulą informacyjną przedstawioną mi zgodnie
z art. 13 RODO.
…………………………., dnia ................................
(miejscowość)
...................................................................
(czytelny podpis)
* - niepotrzebne skreślić
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Lipinki reprezentowana przez Wójta Gminy
Lipinki. Kontakt do administratora, adres: 38-305 Lipinki, Lipinki53, tel.: 134477021, e-mail:
urzad@gminalipinki.pl
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Lipinki oraz
poprzez email iod @gminalipinki.pl lub pietrus.adwokat@gmail.com
3. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - realizacji zawartych umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. art. 9 ust. 2 lit. g RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem
publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne
środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zakwalifikowania Państwa do udziału oraz uczestnictwa
w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub
biomasę̨ w gminach członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" współfinansowanego przy udziale środków
zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej
emisji – SPR, realizowanego w latach 2020 – 2021, tj. udzielenia Pani/Panu dotacji celowej (w formie
refundacji) inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę starych kotłów,
pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe na kotły na paliwo gazowe lub kotły na biomasę wraz
z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
nowego systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych w budynku/lokalu mieszkalnym.
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5. Korzystanie z projektu jest dobrowolne, jest to równoznaczne z dobrowolnością podania danych
osobowych. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu, tj. uczestnictwa w ww. projekcie
i uzyskania dotacji.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lipinki przetwarzają dane
osobowe,
szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z pracownikiem GminyLipinki
koordynującym projektem.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie
z kategorią archiwalną ………………..tj. ……..lat.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:

᠆ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
᠆ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
᠆ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
᠆ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

᠆ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
᠆ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

᠆ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

᠆ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
10. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Załącznik nr 4 do Regulaminu
UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI NR..................
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:
Gminą Lipinki z siedzibą w Lipinkach pod adresem: Lipinki 53
NIP 685-16-48-081, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Lipinki – ...........................
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .......................
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zwaną w dalszej części umowy Gminą,
a
Panem/Panią*............................................. zamieszkałym/-łą* w: miejscowość: ………………………….
Gmina ………………….. .kod pocztowy.............................. ulica…………………………………………
nr domu ........... …nr lokalu………………………. PESEL …………………………… legitymującym/ą*
się
dowodem osobistym seria ................. nr……………………………………..…………
zwanym/-ną* w dalszej części umowy Inwestorem (na etapie składania wniosku o udzielenie
dotacji, zwanym/-ą Wnioskodawcą).
*) niepotrzebne skreślić
§ 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy zwanej dalej „umową" jest określenie warunków udzielenia dotacji
celowej (w formie refundacji) inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania poprzez wymianę starych
kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe na kotły na paliwo gazowe lub kotły na biomasę wraz
z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego
systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych/ w budynku/lokalu* mieszkalnym, położonym na działce
ewidencyjnej nr ............., w miejscowości ……………… ulica…………...nr domu…………
§ 2. 1. Podstawę prawną przedmiotowej umowy stanowi Uchwała Nr …………. Rady ….………z dnia
…………. roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji
celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych
w ramach ograniczenia niskiej emisji przy udziale środków zewnętrznych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.
2. Umowę zawiera się na podstawie Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym
dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach
mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji przy udziale środków zewnętrznych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.
3. Jeżeli w umowie nie wskazano inaczej, pojęcia w niej użyte są tożsame z definicjami wskazanymi
w Regulaminie.
4. Inwestor oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem udzielania dotacji.
5. Ustala się datę rozpoczęcia realizacji inwestycji na dzień:.....................................
6. Termin realizacji inwestycji ustala się do dnia....................................................
7. W przypadku złożenia wniosku o rozliczenie dotacji w terminie wcześniejszym niż podany
w ust. 6 wniosek o rozliczenie dotacji zostanie rozliczony zgodnie z datą zakończenia inwestycji wskazanej
w ust. 6, chyba, że Gmina posiada środki na wcześniejsze rozliczenie inwestycji.
§ 3. 1. Inwestor oświadcza, że:
1) legitymuje się dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością, o której mowa w §
1 umowy
w postaci
……........................................................................................................,
działa
w porozumieniu i imieniu pozostałych osób posiadających tytuł prawny do wymienionego budynku/lokalu
mieszkalnego,
2) inwestycja zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami ochrony
środowiska,
3) inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji, postanowieniami Regulaminu,
wynikami przeprowadzonej oceny energetycznej i na zasadach określonych niniejszą umową,
4) inwestycja zostanie wykonana z należytą starannością oraz w sposób, który zapewni prawidłową
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i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych dla przedsięwzięcia wskaźników, rzetelnie
i racjonalnie.
2. Inwestor zobowiązuje się do:
1) przeprowadzenia termomodernizacji budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny
energetycznej na własny koszt i w terminie do dnia ……………………………..…………………;
2) zastosowania urządzenia charakteryzującego 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 - klasa energetyczna min. A+ (kotły
gazowe), certyfikat ecodesign / 5 klasa (dla kotłów na biomasę);
3) w przypadku, gdy nowym źródłem ciepła będzie kocioł spalający biomasę, zakupu kotła wyposażonego
w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiadającego rusztu
awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
4) trwałego zlikwidowania starego kotła i jego bezpiecznej utylizacji oraz użytkowania wyłącznie
dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku w okresie trwałości
projektu;
5) nie wprowadzania nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów
(np. montaż dodatkowego rusztu);
6) przestrzegania parametrów paliwa (w przypadku kotłów na biomasę - drewno o wilgotności poniżej 20%,
sezonowane co najmniej 2 lata lub pelet o wartości kalorycznej co najmniej 17 MJ/kg, zawartość popiołu
≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12% lub zgodne z zaleceniami producenta - podane wartości stanowią wymogi
minimalne) dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym
wyrażenia zgody przez Inwestora na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa;
7) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem
(jeżeli dotyczy);
8) poddania się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu oraz miejsca składowania opału,
w tym umożliwienia pobrania próbki paliwa w celu zbadania jego parametrów,
9) użytkowania nowego źródła ciepła w budynkach/lokalach służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych,
10) zachowania trwałości projektu.
3. Przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej
zgody Gminy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją inwestycji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego
i warunków realizacji inwestycji pod warunkiem zachowania celu inwestycji oraz zasad określonych
w Regulaminie.
§ 4. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazania Inwestorowi dotacji, której kwota zostanie wyliczona na
podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz zgodnie
z regulaminem.
2. Kwota dotacji będzie przekazana na rachunek podany w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, na podstawie
przedłożonych przez Inwestora wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji, dokumentów potwierdzających
poniesienie wydatków na inwestycję zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
3. Inwestor zobowiązuje się pokryć pozostały koszt inwestycji.
§ 5. 1. Warunkiem przekazania dotacji jest wykonanie przez Inwestora inwestycji zgodnie z warunkami
umowy i Regulaminu oraz przedłożenie przez Inwestora kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz
z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na inwestycję.
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2. Wypłata dotacji celowej (w formie refundacji) nastąpi w terminie 30 dni
od zaakceptowania rozliczenia dotacji oraz uzyskania pozytywnego wyniku kontroli wykonanej inwestycji
na rachunek bankowy inwestora lub osoby upoważnianej przez inwestora nr
…….………………………………………………………………………………...……….………….
nazwa banku ……………………………………………………………………………………….…
§ 6. 1. Po wykonaniu inwestycji jednak nie później niż do 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania
określonej w § 2 ust. 6 umowy o udzielenie dotacji Inwestor przedłoży gminie wniosek o rozliczenie dotacji
stanowiący załącznik nr 5 do regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie
wydatków zgodnie z regulaminem.
2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji gmina wezwie Inwestora do jego
uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym
terminie jest podstawą do odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
3. Po weryfikacji wniosku o rozliczenie dotacji przez gminę zostanie przeprowadzona kontrola wykonanej
Inwestycji.
4. Rozliczenie dotacji nastąpi po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli wykonanej inwestycji.
5. Kompletny, złożony prawidłowo wniosek o rozliczenie dotacji stanowi podstawę do zaakceptowania
rozliczenia dotacji ze strony Gminy, w terminie 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku kontroli
wykonanej inwestycji.
§ 7. 1. Gmina za pośrednictwem Administratora Projektu sprawuje kontrolę nad prawidłowym
wykonaniem inwestycji przez Inwestora. Kontrola zostanie przeprowadzona u Inwestora po zakończeniu
inwestycji, przed wypłatą dotacji.
2. W okresie trwałości projektu tj. 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w projekcie na rzecz Klastra
Energii „Biała – Ropa” u Inwestora zostanie przeprowadzona co najmniej jedna kontrola. Prawo kontroli
w okresie trwałości przysługuje osobom upoważnionym przez gminę oraz osobom upoważnionym przez
Instytucję Zarządzającą RPO WM.
3. Inwestor wyraża zgodę na kontrolę w zakresie określonym § 3 ust. 2.
§ 8. Gmina odmówi wypłacenia dotacji w przypadku stwierdzenia:
1) nie wykonania prac określonych w § 1,
2) niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi jako załączniki do
wniosku o rozliczenie dotacji,
3) nie zrealizowania inwestycji w terminie określonym w § 2 ust. 6 niniejszej umowy,
4) nie udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli,
5) nie zastosowania się do wezwania, o którym mowa w § 6 ust. 2.
§ 9. W okresie trwałości projektu, w przypadku nie wywiązania się z któregokolwiek obowiązku
określonego w § 3 ust. 2 pkt 5 -10 umowy, Inwestor zapłaci Gminie karę umowną w wysokości 10 % kwoty
jaką stanowiła przyznana dotacja.
§ 10. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy, za które strony nie ponoszą
odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.
§ 11. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia do niniejszej umowy oraz oświadczenia składane w związku
z niniejszą umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
ze względu na siedzibę gminy.
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4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Gminy i jeden dla
Inwestora.
Gmina

Inwestor
Załącznik nr 5 do Regulaminu
WNIOSEK INWESTORA
o rozliczenie dotacji

data złożenia: ..........................
1) INFORMACJE O WYKONANEJ INWESTYCJI:
Data
zawarcia
...............................................................................................................................

umowy:

Nr
.................................................................................................................................................

umowy:

Imię
.........................................................................................................................................

i nazwisko:

Gmina
…………………………………………………………………………………………………….
Adres inwestycji:
ulica: ...........................................................................................................
nr domu .................................... nr lokalu: .................................................
miejscowość: .................................... kod pocztowy: ................................
nr kontaktowy………………………………
2) CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:
1. Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne.
2. Moc zainstalowanego ogrzewania (znamionowa, wskazana na tabliczce znamionowej lub etykiecie
energetycznej) ....................................................................... kW
3. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania ........................................................................
a) ogrzewanie gazowe,
b) ogrzewanie na biomasę spełniające wymagania ekoprojektu.
4. Powierzchnia ogrzewana budynku / lokalu ............................... m2.
5. Liczba trwale zlikwidowanych pieców na paliwo stałe ...................................... szt.
6. Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni na paliwo stałe .................................... szt.
7. Liczba pieców kaflowych /odłączonych na stałe od przewodów kominowych / nieużywanych
....................................... szt.
8. Uwagi ..........................................................................................................................................
3) KOSZTY PONIESIONE NA REALZACJĘ INWESTYCJI ....................................... zł,
(słownie: ............................................................................................................................) - brutto wg
faktur.
4) TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
1. Data
rozpoczęcia
(data
pierwszego
dokumentu
inwestycji).................................................................................

potwierdzającego

realizację
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potwierdzającego

realizację

3. Niniejszy wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania określonej
w § 2 ust. 6 umowy o udzielenie dotacji.
5) WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie zgodnie z Regulaminem jest wymagane wraz z niniejszym
wnioskiem:
…………………………….
………………………….…
…………………………….
……………………………..
……………………………..
.........................................................................................................................
(czytelny podpis Inwestora)

