
|<ADA GMINY
Pretrowice Wrelkie

Uchwala Nr XXVU256/2017

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 21 cze'r,tca 2017 r

Na podstawie arl. T usl. 1 pkl l oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia I marca 19gO r. o samozqdzie
gminnym (t. j. Dz.U. z 2O16t. poz. 446 ze zm.). w zwiqzku z at1. 221 ust. .t i 4 uslawy

zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz U.2O16.187Ot.j.zdnia18.112O.t6r.) iart.
403 ust. 2,3,4 pkl 'l lit. a, ust. 5 i 6 Lrstawy z dnia 27 kwietnra 2001 r prawo ochrony Srodowiska
(Oz. U.2017.519 z dnta 13 marca 2017 r.) na wniosek W6jta cminy pietrowice Wietkie

Rada Gminy Pielrowice Wielkie
uchwala

s1

PEyjeC do realizacji Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy pietrowice Wietkie na lata

2017-2021 \ttaz z Regulaminem modernizacit 2ddel ciepla budynk6w indywidualnych realizowanych

w ramach Prcgramu Ograniczenia Niskiei Emisja na lerenie Gminy pietrowice Wielkie, stanowiEce

zalAczniki do niniejszej uchwaly.

s2

Wykonanie uchwaly powierza sie W6,tow Gminy

s3

Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podlgcia

PNZEWO ACY

w spraurie zmiany uchw.ly o ptzyjQciu ,,Prog.amu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Pietrowice Wielkie na lata 2017 -2021,,
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Zalacznik nr 1 do Uchwafy rt Xyvl1256l2917 z dnia 21 .06.201 7 r. w sprawi€ zmiany:
przyj?cia 

"Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na tata2017-2021'
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Temat opracowania:
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Data o cowania: czerwiec 2017 r
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AI<fUALIZACJA PROGRA U OCRANICZENIA NISKEJ EMISJI OLA CMINY PIEfRO|I?|CE |,4,ELXIE
NA LATA 2OI/.2021

, WPROWADZENIE

Gmina Pietrowice Wielkie od 201U. rcalizuje na swoim terenie obszarowy

Program ograniczenia niskiej emisji. Skierowany jest on do mieszkadc6w gminy, kt6rzy

przeprowadzajq termomodernizacje w swoich budynkach jednorodzinnych.

Dzialania prowadzone sq na podstawie opracowanego na okres 2011-2014 t.

Programu, kt6ry zostal przyjety chwalE Nr VU45i2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 31.O3.2O11 r. Regulaminu ,,Modernizacji Zr6del ciepla budynk6w

indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla

Gminy Pietrowice Wielkis" przyjetego do realizacji Zazqdzeniem nr 1GR.0050.08.201'l

Wojta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 24.03.2011 t.

Program mozliwy jest do przeprowadzenia dzieki uzyskaniu dofinansowania

z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Gmina uzyskala pozyczke na dofinansowanie w etapie l-lv Programu. Wartosd

udzielonej pozyczki wynosila 904052,16 zl. Udzielona pozyczka zakladala realizaqe

122 inwestycji, a ich zakres przyjety zostal na podstawie deklaracji mieszkarlc6w

przedstawionych w ankietach iprzylqtych do opracowania Programu. Na podstawie

podpisanej umowie pomiedzy Gmina a WFOSiGW udzielone zostaly pozyczki na

realizacjg l,ll,lll,lV etapu Programu. W chwili obecnej Gmina przygotowuje sie do

uruchomienia kolejnych etap6w.

W ramach zadania mozliwe do wykonania sq nastepujqce prace:

> wymiana starego kotla weglowego na nowy weglowy,

; wymiana starego kotta weglowego na pompq ciepla.

Podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych zaanga2owani sq zar6wno

mieszkaficy, firmy wykonawcze, jak i Operator wsp6lnie z pracownikami UrzQdu Gminy.

W zwiqzku ze szczeg6lnym charakterem programu, kt6ry wiqze si9 z realizacjq

prac w budynkach indywidualnych mieszkahc6w, w czasie tMania Programu moga

nastqpi6 zmiany zarowno w zakresie ilosci inwestycjijak i ich zakresu.



AK|UAUZACJA PROGRAHU OGRANICZENIA NISXIEJ EMSJI DLA ANNY PIEIROIIIICE W'ELKE
NA LAIA 2017- 2021

Dla uzyskania kolejnej poZyczki na przeprowadzenie piqtego etapu nale2alo

skorygowac opracowanie Programu, aby jego zapisy odpowiadaly zeczywistemu

zakresowi zadania.

Ponizej zostaly przedstawione faktyczne ilosci, koszty oraz elekty V etapu

Programu - oraz kolejnych planowanych.



AK|UALIZACJA PROGRAMU OGRAIIICZENIA NISKIEJ EIIISJI DLA GMINY PIE|ROWCE WEL'<IE
NA LATA 2017. 2021

2 ZAKRES ITERMIN WYKONANIA PRAC

Ponizsza tabela przedstawia zakres iilogci kolejnych etapow Programu

Tabela 1. Zestawienle ilosci inwostycji reallzowanych w ramach Programu

Przeprowadzono oraz rczliczono ju2 lV etapy Programu, w nastepujqcych

terminach:

> I etap: sierpiei 20'11t. - maj 2012t.

> ll etap: sierpiei 2012r. - maja2O13t.

, lll etap: sierpiei 2O13t. - maj 2O14t.

> lV etap: czerwiec 2o'l4t. - gtudziei 2014t.

Realizacje piqtego etapu zaplanowano na okres:

lipiec 2017r. - grudziel 201 lt.

5

Zakres prac

Ilo6d Inwestycji

Rok realizacji
R \Zt,r\t

2$11 20r8 2019 2020 2021

-ll 51 6() l0 s0 3l:

l
-_1

50 55 60 '7{| {i0 -'t 15

Zabudowa kotla - posiadaj4ce
aktualny ceatyfikat
energetyczno- emisyiny klasy 5

Zabudowa pompy ciepla I
I I

Gmina dopuszcza w trakcie realizacji Programu zmiany w zakresie

realizowanych inwestycji pozwalajqcych na utrzymanie lub poprawienie efektu

ekologicznego w stosunku do wczesniejszych zalo2e6. Jednym z takich przypadk6w

moze byd np. zmiana w stosunku do planowanego 2t6dla ciepla - wymiana kotla



AK|UALIZACJA PROGFIAMU OGRANICZENIA NISXIEJ EMISJI DLA GMINY HETROWCE WELKE
NA LAfA 2017. 2021

w?glowego/biomasa na gazowy lub pompg ciepla, zamiasl planowanej wczesniej

wymiany kotla weglowego na weglowy.



AK|UALIZACJA PROCRAMU OGRANICZENIA NISXIEJ EMISJI OLA GMINY PIEfROWCE WELXIE
NA LAIA 20t7- 2021

3 PRZEWIDYWANE EFEKTY EKOLOGICZNE

Emisja zanieczyszczei w stanie istniejqcym dla zakladanej ilosci budynkow

w ilosci 315 szt., w kt6rych wykonano lub planuje sig wykonac modernizacje wynosi:

zanie czy szczenia pylowo gazowe

72,7 Mglrok

emisia C02

6 736 Mg/rok

Dla tych samych obiektow po wykonaniu modernizacji lqczna wielkosc emisji

wynosid bedzie:

o zanieczyszczenia pylowo gazowe:

59 Mg/rok

emisja C02

6 032 Mg/rok

Efekt ekologiczny, czyli zmniejszenia emisji zanieczyszczei dla obiekt6w

indywidualnych objgtych programem wyniesre:

o zanieczyszczenia Pylowo gazowe:

10,45 Mg/rok

o emisja CO2

704 Mg/rok

Zmniejszenie emisji zanieczyszczen pylowo gazowych oraz emisji C02 w wyrazi€

procentowym dla zakladanej ilo6ci modernizacji przedstawia si9 nastQpujqco:

o zanieczyszczenia Pylowo gazowe:

emisja CO2

'11,37 0/o

'18,84 0/o



AK|UAUZACJA PROGRAMU OGRANICZENIA NISXIEJ EMISJI OLA GMNY PIE|ROWCE WELKIE
NA tAfA 201t- 2021
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Ryaunek 1. Emisja zaniaczyazcze pylowo-gazowych

Rysunek 2. Emis,a dwutlonku wqgla

Przedstawione w niniejszym aneksie do Programu ilo6ci izakres prac mogq ulec

zmianie jedynie w takim zakresie, kt6ry pozwoli uzyskae rownowazny lub lepszy efekl

ekologiczny.
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AKTUALIZACJA PROCRAMU OGRANICZENIA NISKEJ EMISJI DLA GMINY PIETROWCE WELKE
NA LAIA 2017- 2021

4 CZEse EKONOMTCZNA

Dla okreslenia kosztow realizac.ii Programu przyjqto nastQpujqce zalozenia

wymiana 2r6dla ciepla - koszt: 10.000 zl

Zakres prac

lloia lnwcstrcji

Rok rerlizacii
R\Zf,M

2017 2018 2019 2020 2t2t

Zabudowa kotla na wtgiel 480 000 z] 540 000 z] 600 000 zl 700 000 zl 800 000 zl 3.120 000 zt

Zabudowa pompy ci€pla 20 000 zl 10 000 zl Azl 0zl Ozl 30 000 7l

500 000 zl 550 000 zl 600 000 zt 700 000 zl 800 000 zl 3.150 000 zl

Teoretyczny koszt zgodnie z przyjetymijednostkowymi nakladami inwestycyjnymi

dla wszystkich obiekt6w wynosi:

3. 150 000 PLN

Wklad finansowy mieszkaic6w, zakladany jako 60% kosztow dla jednostkowych

naklad6w inwestycyjnych wynosiC powinien:

't.890 000 PLN

Szacowany koszt calego Programu uwzglqdniajacy maksymalne koszty przyjgte

zgodnie z jednostkowymi nakladami inwestycyjnymi dla wszystkich obiekt6w w V-lX

etapie przedstawia tabela nr 3.

9

Tabela 2. Zestawienie zakladanych koszt6w inwestycji realizowanych w ramach Paogramu



AKTUALIZACJA PROGRAUU OGRANICZENIA NISKEJ EIIISJI DIA CMINY PIE|ROWICE WELKIE
NA LAfA N17.2021

Etapy realizacii Koszt
calkowity [zU

Poiyczka
WFOSIGW [zI

V etap planowany 500 000 200.000

Vl etap planowany 550 000 220.000 330.000

Vll etap planowany 600 000 360.000

Vlll etap planowany 700 000 420.00a

lX etap planowany 800 000 480.000

Razem 3.1s0.000 1.260.000

Tabela 3. Zestawionie poni€sionych koszt6w w ramach drugiego etapu Programu

Wktad finansowy WFOSiGW w Katowicach w formie pozyczki, zakladany jako

40% kosztow dla jednostkowych nakladow inwestycyjnych oraz maksymalny poziomy

dofinansowania w kolejnych etapach wynosi.

1.260 000 PLN

Udzial
mieszkaica

lzll
300.000

240.000

280.000

1.890.000

l0

320.000

Zakladany zakres prac ikoszty realizacji V etapu zostaly obliczone w celu

maksymalnego wykorzystania udzielonej kwoty po2yczki, ktora wynosi 500 000 PLN.

Ostateczny koszt realizacji V etapu Programu oraz wklad Funduszu znany

bqdzie po wykonaniu kosztorys6w ofertowych i podpisaniu umow tostronnych oraz

zostanie przedstawiony w rozliczeniu koicowym zadania z WFOSiGW.
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Etltlt no terenie Gniny Pietryft Welhe'

Zalqcznik nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK

o udzial w ,,Programie oglaniczenia niskiej emlsji na terenie Gmlny Piotrowice Wielkio"

DAN E WNIOSKODAWCY:
Nazl /isko irmrQ

Adres zamreszkanra

Adres budynku, w kt6rym planowana,est modern zacja

nr telefonu kom NIP

seria i nr dowodu osobistego........... .

PESEL............
KsiQga Wieczysta nr ....
Posiadane 2r6dlo ciepla: rok produkcji

paliwo .. ..... .... .. .

producent. . . . . . . . . .

nr dz alki

Planowany 2akres modernizacji

Wymrana kotla starego na nowy

Paliwo wykoraystywane po
modernizacji

(PROSZE ZAZNACZYC TYLKO JEONA

ie roszek / ekom al
Gaz
Bromasa

Dofinansowanie mozna bQdzie uzyskac na kocrol wqglowy pod warunkiem, 2e bedzie on posiadac
tylko jedno palenisko, automatyczne podawanie paliwa i bQdzie on spetnial wymogi dla 5 klasy wg
kMeri6w zawartych w normie PN EN303-5:2012 "doflnansowanre mo2na bedzie uzyskad na kociol
na biomase pod warunkiem, 2e bedzie on posiada6 tylko ledno palenisko automatyczne podawanie
paliwa i bQdzie on spelnial wymogi dla 4 lub 5 klasy wg kMeri6w zawartych w normie PN EN303,
5:2012.

Przewdywany lermin reelizacji '

2017 2418 p6lniel

' wlascMe zakreslio

Oswiadczam, i2 znam tresc Regulaminu oraz akceptuiQ postanowenia w nim zawarte Ponadto oswiadczam 2e:
1. Budynek lest uzylkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany do u2ytkowania zgodnie z arl.54

ustawy Prawo budowlane).
2. Nie zostalem zobowiqzany 2adnym rozstrzygnieciem orqanu do zamontowania ekologicznego 2r6dla ciepla
3. W pzypadku niezakwahfikowania na deklarowany rok wyrazam zgode na pzesuniecie terminu realizacji

inwestycji na rok naslepny,
4. Ja, ni2ej podpisany legitymujqc siQ dowodem osobistym sefla . jako uczestnik Programu

ograniczenia niskiej emisii na lerenie Gminy Pielrowice Wrelkie. dzialajEc w trybie art. 23 ustawy z dnia 29

TAK NIE

Lp

T

2

Wyb6r:

TAK NIE

2019

I

Lp.
I l

l

I I
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sierpnia 1997 roku oochronle danych osobowych (t.j. Dz U. z 2014r. poz. 1182 z p62n. zm )wyra2am zgodQ na
przelwarzanie moich danych osobowych przez GminQ Pielrowice Wrelkie otaz ptzez Operalora ww. Programu.

5 Dane osobowe gromadzone sq wylqcznie na poteeby Programu ograniczenia nlskiel emisjl na lerenie Gminy
Pietrowice Waelkie, tj- w c6lu realizacji Programu oraz jego monitoringu iewallacji, a tak2e w celu
przeprowadzenia w przyszlosci ewentualnych akcji informacyjnych imarketingowych dotyczqcych innych ushrg i

Program0w mogqcych zainteresowaC skladajqcego oSwiadczenie
6 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jesl Gmina P elrowice Wielkio, z SiedzibE w

Pielrowicach Wielkich, przy ul Szkolna 5, kt6ry powierza (zgodnie z arl. 3'1 ustawy) przetwarzanie danych
osobowych uczestnik6w Programu Operatorowi. PrzyimujQ zatem do wiadomosci, 2e dane osobowe zawarte w
nrniejszym wniosku zostanq przekazane w celu o kt6rym mowa w usi 5 niniejszego oswiadczenia

7. MoJa zgoda na przetwarzanie danych lest dobrowolnai zostalem poanformowany o przyslugujqcym mi prawie
dostepu do moich dalycn i ich poprawGnla

(podpis czytelny)
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Lp.

Zelacznik fi 2
do Regulaminu

Olerta Wykonawcy na modernizacjQ system6w grzewczych w ramach .6alizacli ,,Programu
ograniczenia dqkiej emisji na ierenie Gminy Piotrowice WIelkio"

Nazwa Wkonawcy:

REGO'V

E-mail

2

. 4le944!ki- cz?St podmiotowa
Dokurnent potwierdzajqcy do wystQpowan a w obrocre prawnym:
KRS /wpis do Ewidencji Dzialalnosci Gqllodarczel REGON NIP
Aktualne zaSwiadczenie o njezaleganiu z nale2nosciam wobec ZIJS. Urzedu Skarbowego (z data
oie wczesnieiszqjiz 3 mresiqce od daty zlo2en a oferty)
Wykaz prac wykonanych przez Wykonawcq modernizacjiw rlosci minimum 5 poiwierdzonych

3 prsemnym ireferencjami
Dokumentacja potwierdzajEca przygotowanie zawoclowe do realizacli rob6t i monta2y objerych
Programem oraz stwierdlqlqce prawo do wykoly4,ania zawodu
Autoryzacja minimum 1 dostawcy urzqdzeh ktorych urzqdzenia zoslanq zakwalifikowane do udzialu

5 F Programre wraz z oswiadczenrem producenta o so idarnej odpowiedzialno6ciza dostarczone
urzqdzenra w Programie... "

Notanalnie potwierdzone lub w oryginale, upowa:nienie do zlo2enia oferty w imienru producent6w,
6 kt6rzy udzielili autoryzacliwraz z potwierdzeniem, 12 producent zna i akceptuje tresc oferty oraz

zakres

. akceplacji warunk6w okreslonych w Regulaminie,

. dochodzeniu wszelkich roszcze6 wobec lnwestora w przypadku braku mo2liwosci wykonanta
wszystkich koniecznych prac, dokonania odbioru koicowego i rozliczenia finansowego,

. spelnieniu warunkdw okreslonych w zalqczniku do oferty,

. udzreleniu gwarancji na wykonane roboly na okres co najmniej 24 mtesiQcy,
ienia do !suni cra usterk do 24 godzrn od momentu zgloszen a.

czenie z banku o numeee rachunku na ktory majq byd pEekazylvane Srodki
czenre o s elnian u is6w art. ?? ustawy Prawo zarn6wie6 publicznych

Polsa c!911!_99!9Il!!Zi9!q)Sci cywilnei kontraktowei na minimalfla warto56 50.000 PL!:____-.]

Wszystkie dokumenty winny byo zlozone w oryginae lub kopii potwierdzonej za zgodnos6
z oryginalem.
Wykonawca zobowiqzuje siQ co 12 miesiecy pzedkladao oswiadczenie dot niezmienionych danych
okreslonych w pkt 1, zaswiadczenie o niezaleganiu ze skladkami okreslonymi w pkl 2 otaz
pzedstawad nowE polise okreslonq w pkl 10

Zalqczniki do oferty- cze56 peedmiotowa

Lp. ZalEcz4lki - Nowe irOaia cigpA
Dokumenl badania energelyczno-ernisyjnego (wydany przez laboratorium akredylowane przez
Polskie Cerltrum l\qedylacji) dla koti6wi" palrwa stale potwerlE4qcy']le kociol spelnia wymaganra

l

1

Oswiadczenia o



RegulankdofrMnso*an$koelhwp i's@yh na ridenEach tbdel cied€ bldtnl'w indtududny.n z bwu GNy P9iotiB WEk@ Etq v

Swiadczenie swierdzajqce, 2e dostarczane uzQdzenre posiada minimum iedno zabezpieczenie
mozliwo6ciE cofniQcia plomienia do podajnika paliwa- opis zabezpieczenia, iego sposobu

ialania lub alarrnowan a kownrka- dla kotldw na stale

karty gwarancyjnej potwierdzalqcel co najmnrej60-co miesiecznE gwarancje na montowane
dzenre

Wszystkie dokumenly winny byc zlo2one w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosC
z oryginalem.

5

6 osc z isam z zakresu stwa ktu oznaczenia,,CE" lub,B"
7 techniczna oferowa zenra

I



REGULAMIN

udzElania doflnansowania kosa6w poniesionych na modemizacjQ 2r6dei ciepla budynk6w
indy'r,/idualnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie - ETAP V, realizowanych w ramach ,,Programu
ograniczenia niskiej emasji na lerenie Gminy Pietrowice Wielkie .

Zalqcznik nr 2 do Uchwa+y nt XXVll256l2A17 z dnia 21.OG 2017 t w sprawie zmiany
pE yjecia ..Programu Ogranaczenia Niskiej Emrsjidla gminy Pietrowce Wielkie na lala 2017-202'1

s1

Delinicje

1. Program- zatwie.dzony uchwalq Nr )qVU256/2017 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich zdnia
21.06.2017 r. w sprawie aktualizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gmrny Pietrowice
Wielki6'

2. Gmin& Gmina Pietrowic€ Wielkie.
3. Fundusz- Wojew6dzkr Fundusz Ochrony Srodow ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
4- Operetor- wybrany pEez Gmine Pietrowice Wielkie podmiot posiadajacy wszelkie upowaznaenia

Gmrny do realizacji Programu.
5. Budynek- w rozumieniu art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst

jednolily Dz. U. z 2016t. poz. 290.), mieszkalny jednorodzrnny budynek wolnostojqcy atbo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, slu2Qcy zaspokalani! potzeb
mieszkaniowych, stanowiqcy konstrLrkcyjnie samodzielnq calosc. w kt6rym dopuszcza se
wydzielenie nie wiQcej ni2 dw6ch lokali mieszkalnych albo iednego lokalu mieszkalnego i lokalu
u2ytkowego o powiezchni calkowtej nieprzekraczalqcej 30% powiezchni calkowitej budynku
kt6ry zostal oddany do u2ytkowania zgodnie z art. 54 i kolejnymi cytowanej wyzej ustawy.

6- lnweslor- wlaSciciel/ wsp6.lwlaSciciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na
terenie Gminy Pielrowice Wielkie. kt6ry zlo2yl wniosek oraz pozyty\rne przeszed] proces
Weryfikacii.

7. Wykonawca- firma instalaoylna zarejeslrowana u Operalora, dokonujaca wymiany rr6dta ctepla
lub monta2u pompy ciepla zgodnie z zasadami Programu.

8. Slare 2r6dlo ciepla- njskowydajny inieekologiczny kociol na paliwo stiale cenkalnego ogrzewanE
oaz inne 2t&h ciepla z mo2liwosciq spalan ia od pad6w stalych, przy czym :

a) w przypadku monta2u nowego 2r6dla opalanego paliwem stalym zainstalowany
i pracujEcy w budynku lnwestora piec lub kociol wQglowy o wieku powyzel 3 lat,

b) w ptzypadku monta2u nowego 2r6dla ciepla, ktdre nie bedzie opalane paliwem star-
zainstialowany i pracujacy w budynku lnwestora piec lub kociol weglowy ( bez wzgledu na wiek)

9. Nowe 2r6dto ciepla- wysokosprawne i ekologiczne 2r6dlo ciepta spelniajqce kryteria okreslone w
Programie- kociol gazowyi kociol weglowy nowej generacji (retortowy klasy 5 wg normy PN-EN
303-5i2012), olejowy; na biomase, a tak2e pompy 6iep{a iinne czyste technotogie pod warunkremi
a) wykazania efektu ekologicznego,
b)dopuszczenia do montazu przez Operalora.

10. Ankieta - zlo2ony p,zez lnweslora dokument zawierajqcy nfomacje stanowiqce podstawe
opracowan a Programu-

11. Wniosek - pisernna deklaracla uczestnictwa w Programie skladana przez lnwestora stanowiqca
zalqcznik nr 1 do Regulaminu.

12. WeMkacja - dokonanE oceny zgodnosci ze stanem faktycznym zadeklarowanym w zlozonym
wniosku. Weryfikacja pzeprowadzona zostanie w budynkLJ lnwestora.

13. Wariant- zakres realizowanych prac modernrzacyjnych okreslonych w Regulaminie.
14. Umowa- trdjslronna umowa podpisywana pomiQdzy lnweslorem, Wykonawcq iOperalorem

okre6lajqca warunka wsp6lpracy slron zwiEzane z realtzacjq Programu.
15. Lista rankingowa- lista lnwestor6w po pozytywnel weryfikacji, mieszczqcych sie w limitach

okreslonych na dany etap realizacji.
16. Lista rezeMowa- lista pozostalych pozytywnie zakwalifikowanych Inwestordw.
17. Koszorys- kosztorys ofertowy pzygotowany przez wykonawc? na zasadach okreslonych

Rozporzqdzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okre6lenia rnetod i

podstaw spozqdzania kosAorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt6w prac
projektowych oraz planowanych kosz6w rob6t budowlanych okreslonych w programrc
f unkcjonalno-uzytkowym.



18. Kosry kwalifikowane- zakres prac, na podstawie kt6rych ustalane jesl dofinansowanie zadaf
realizowanych w ramach Prograrnu. Podstawq opracowanra zakresu koszt6w kwalifikowanych jest
kosziorys.

19 Zakres lermomodernizacji- wymrana Starego 2rodla ciepla na Nowe lr6dlo ciepla.
w ramach wybranego przez lnwestora wariantu,

20. Uproszczony audyt energetyczny - obliczenia zapotrzebowania na cieplo (zalecanej mocy kotla)
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Celo Programu

1. Celem Programu jest zmniejszenie ilosci zanieczyszczen emitowanych do powietrza z proces6w
spalania paliw stalych w budynkach stanowiqcych wlasnosC lnweslora

2. Cele Programu zbiezne sq z priorytetami Funduszu oraz dokumentamr statutowymi,
a w szczegdlnosci:

2.1 Zesadami udzielania i umarzanE pozyczek udzielanra dotacji oraz doplat do
oprocentowania preferencyjnych kredyt6w i po2yczek

2.2 Kryletiami wyboru przedsiewzie6 finansowanych ze Srodk6w Wojew6dzkiego Fundlszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2.3. Og6tnymi warunkami zawierania umdw i wyptaty ze Srodk6w Wojew6dzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3. Program rea[zowany bedzie poprzez:
3.1 Wymiane starych 2r6del ciepla opalanych weglem na nowe 2r6dla crepla wQglowe nowej

generacji, biomase, gaz
3.2 V\rymEne starych 2r6dei ciepla opalanych weglem na pompQ ciepla

4. W V etapie pzewiduje sie modern zacje 2r6del ciepla budynk6w indywidualnych o lqcznej
wartoSci dofinansowania do wysokosci Srodk6w zabezpieczonych w bud2ecie gminy.

5. Szczeg6lowa liczba izakres termomodernizacjr w kolejnych etapach okreljlony bedzie
ka2dorazowo w umowie polyczka/dotacji zawieranej corocznie pomiqdzy Gminq a Funduszem.

s3

Forma I wysoko5e dofi nansowania poszczeg6lnych inw€Btycji

. Kazdy lnwestor mo2e uzyskac dofinansowanie w formie dolecji celowej w ramach Programu w
kwocie podanej w koumnie 7, jednak nie pzekraczaiqcych wysokosci procentowej kosztow
calkowitych zadania (kolumna 6)

Tabela nr 1 o56 dofinansowania

2. Wysokoso dofinansowania bqdzie ka2dorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysu
uwzglednialEcego zakres Koszt6w kwa|fikowanych szczeg6lowo okre6lonych w S 6 pkt 2
Regulaminu.

3. Wy8oko66 dotinanaowania okre6lona w kolumnle 7 jest uzaloiniona od wiolko6ci
uryskanej przez Gmine poiyczkl/dotacji ze 6rodk6w Fundu6zu i mole ulec zmianie w
zaleinosci od zaaob6w Ilnaniowych Funduszu. W prrypadku zmnielszenia wkladu
Funduszu, zwlek3za ai? wklad mleazkaica.

4 Przedmiotem dofinansowania sa Koszty kwaliflkowane ponEsione w ramach podprsanej Umowy
5 Dofinansowaniem nie mogq byc ob,Qte prace wykonane przed datq podpisania Umowy

2r6dla tinansowania

Srodklwtasne
mieszkafca

Srodki Gminy
lpoiyczka/dolacja

wFosiGw
w Katowicach)=

1

Zakres modernizacji

Zabudowa Nowego ir6dla ciepla
(wQglowego nowoi

i/biom

Przyiete
naklady

jednostkow
e brutto (zl)

't0 000,00
400/.

zl

4 000,00

zl

2 Zabudowa Pompy Ciepla 10 000.00 600/. 6 000,00 400/. 4 000.00

1 2 3 4 5 6 7

60% 6 000,00
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1. Podstawa okreslenia kolejnosci uczestnictwa lnwestor6w w Programie jesl Lista Rankingowa
uwzgledniaiqca rok reahzacjr inwestycji.

2. Warunkiem przysqpienia do P.ogramu jest zlo2enie Wniosku do Uzgdu wedlug wzoru
slanowiqcego zalEcznrk nr 1 do RegulamrnL

3- Termin rozpoczQcia izakoiczenia naboru Wniosku zoslanie podany do publicznej wiadomoaciw
formie ogloszeh umEszczonych na tabiicach ogloszed i na slronie internetowej Urzedu

4. Lista Rankingowa spozqdzona bedzie wedlug kolejno6ci wplywu Wniosk6w
5. Osoby nie zakwalifikowane na LislQ Rankingowq w danym roku kalendarzowym ze wzglQdu na

limity, o kt6rych mowawS 2 pkt4i5 Regulaminu umaeszczane bedq na Liscie Rankingowei na
lata nastepne z uwzglednienrem deklaracji zlozonej we Wniosku i zapis6w pkt 5 Osoby te
stanowiq r6wnoczesnie ListQ Rezerwowq dla Listy Rankingowel na rok, na kt6ry pierwotnie
zlo2ony zostel wniosek.

6. Mielsce na Liscie Rankrngowej nie mo2e by6 przedmiotem zbycia, zamiany, pzelqcia praw pzez
rnno osoby.

7. W ptzypadku zwolnienia siQ miejsca na Liscie Rankingowej na dany rok kalendazowy zoslanie
ona uzupelniona o kolejnego lnwestora z Listy Rezerwowej wedlug odpowiedniego wariantu.

8. Operator na podstawie zlozonego Wniosku dokonuje WeMkacji
9. Wyboru terminu realizacji oraz Wykonawcy zadai realizowanych w ramach Programu dokonuJe

lnwestor wedlug deklaracji zlo2onej we WnDsku.
10. lnwestor pzystepujqc do Programu, ma obowiqzek samodzielnego pozyskiwanta wszelkich

informacji, zwrqzanych z jego realizacjq, kt6re moze uzyska6:
10.'1. na stronie internetowej Operatora Programu;

10.2. w punkcie obslugi klienta utworzonym przez Operalora w Pielrowicach Wielkich;
10.3. telefonicznie u Operatora:
10.4. w ueedzie Gminy w Pieirowicach Wielkich.

s4

Warunki przystqpienia lnwestora do Programu

s5

Warunki uczostnictwa lnweslora w Programie

1 . PrzystQpujqc do Programu lnwestor za6wiedcza, ze:
1.1. Jesl wlascicielem Budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Pielrowice Wielkie

iprzedstawia Operatorowi aktualny (nie starszy ni2 tzy miesiqce) odpis z Ksiegi Wieczystej
potwierdzajqcy stan faktyczny.

12. W pzypadku wsp6lwlasnosci- zalqcza do wniosku pelnomocnictwo, udzielone przez
wszystkich pozoslalych wspdtwlascicieli do ich reprezentowania przez lnwestora w ramach
Programu.

1.3 Posiada zainstalowane i pracujqce w budynku Stare 2rOdlo ciepla na paltwo stale (dla
wariant6w z wymianq 2r6dla ciepla)

1.4. Nie posiada drugiego 2r6dia ciepla, za wyjqtkiem pieca gazowego pracujqcego w instalacji
c.w u. lub kominka z plaszczem wodnym (w ptzypadku zabudowy kotla).

2.1 Budynek jest oddany do u2ylku i uzytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
2.2 Nie zostal zobowiqzany rozskzygniqciem organu do zamontowana ekologicznego 2r6dla

ciepla
3. lnwestor umo2liwidostep Operatorowi do budynku celem pzeprowadzenla Weryflkacj
4. lnwestor zleci Operalorowi lub rnnemu podmiolowi uprawnionemu wykonanie uproszczonego

audl,tu energetycznego nawlasny koszt lfliekwa|fikowany).
5. lnwestor zatwierdzi Kosztorys sporzadzony przez Wykonawce.
6. lnwestor zawze z Operatorem i Wykonawcq Umowe na wykonanie prac modernrzacyjnych.
7. Przez okras 5 lal po modernizacii lnwestor zapewni doslep do Eudynku osobom sprawujqcym

nadzbt nad realizacjq Programu. w szczeg6lnosci pzedstawcrelorn Gminy iFunduszu celem
Przeprowadzenia kontroli-

8. lnwestor potwierdzi wphte na rzecz Wykonawcy zaliczki przewidzianej w umowie.
L lnw€stor zobowiqzule siq pzygotowad kotlowniq do modernizacji zgodnie zaleceniami

wynikajacymi z protokolu rnwenlaryzacji kotlowni
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10. lnwestor zobowlqzuje sie do pzeprowadzenra rnwestycii zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i Polskimi Normami obowiqzujQcymr w tyrn zakresie, a w szczeg6lnosci
10.1.przy monta2u pompy ciepla - w ptzypadku odwiert6w glQbinowych nale2y uzyskad

zatwierdzenie projektu rob6l geologicznych w Wydziale Ochrony Srodowiska Starostwa
Powiatowego w RaciboraJ, ul. Plac Okrzei4),

102. przy montazu kotla gazowego- uzyskania prawomocnej dec}rzji o pozwoleniu na budowq
bqd2 pzebudowe wewnetznej instalacji gazowej wydanel pzez StarostQ Raciborza (
wniosek o wydaniu pozrrr'olenia na budowQ nale2y zloZy' w Wydzrale Budownictwa i

Architektury Starosh,va Powiatowego w Raclborzu.
ll.lnweslor wya2a zgode na przetwazanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawq

z dnia 29.081997 r. o ochronie danych osobowych ll.). Oz. U. z 2014t.
poz.1182, zp62t. zm) wylqcznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbqdnym do jego
prawidlrowej realizacji oraz poprawy jego dzialania.

12. umowa na prace wyszczeg6lnione w ramach danego Wariantu, zawarta zoslanie w obecnosci
przedstawiciela Operatora, lnwestora oraz Wykonawcy.

13. Zaktes $ac ztealizowanych w ranach Programu bQdzie uzale2niony od mozliwo6ci finansowych
Gminy i Funduszu.

14. Zgodnie z ad. 4 pki 8 usta[y z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zam6wied publicznych (tekst
jednolity Dz. U.22O13t., poz.9072 p62n zm.) na zakres Termomodernizacli realizowanej przez
lnwestordw w ramach Programu nie stosuje sie przeprs6w ustawy Prawo zam6wie6 publicznych.

15. lnwestor lest zobowiqzany do prowadzenra eksploatacji zabudowanych ur2qdze6, kotla c.o. i

armatury zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi okreslonymi w rnstrukcjach obsiugi
Dokumentacii Techniczno Roznrchowej przez okres mrnimum 5 lat. lnwestor nie mo2e dokonylvaC
2adnych zmian i przer6bek na zamonlowanych urzqdzeniach i instalacli bez ptsemnego
uzgodnienia, powiadomienia izgody Operatora oraz Wykonawcy lnweslor nie mo2e zamonlowa6
w rnstalacji c.o innego, w tym r6wnie2 dodatkowego 2r6dla ciepla bez zgody Operatora lub
Gminy.

'16. W przypadku zbycia budynku w okresie do 5 lat od odbroru koicowego rob6l tt$Azanych z
monta2em kolelni wlasciciele budynku nabywalq prawa i obowiEzkr wynikaiqce z zawa(ych um6w

'17. Wszelkich informacji dotyczqcych funkcjonowania Programu udziela Operalor

s6

Zakres koszt6w kwalif lkowanych

1 . Zakres Koszt6w kwalmkowanych wyszczeg6lniony zoslanre w Kosaorysie.
2. Koszty kwalilikowane slanowiq w szczeg6lnosci:

2.1. Dla kotl6w c o.i
2.1.1. Demonta2 starego 2r6dla ciepla
2.1.2. Zakop i monta2 nowego 2r6dla ciepla.
2.1.3. Zakup i monta2 niezbedneJ armatury: czopuch, pompa wlmagana

do prawidlowego funkcjonowania i obiegu instalacj c.o., zaw t6)- I czw6t- drczny,
zawory pzelotowe i zwrotne, zesp6l turowy, izolacJa rurociqg6w, monta2 naczynia
zbaorczego, ospzQt niezbedny do zainstalowania nowego tr6dla ciepla, wktad
kominowy- tylko w pr2ypadku kotlow gazowych.

2.3 Dla instalacji pompy ciepla
2.3.1 Oemontaz slarego rr6dla ciepla
2.3.2 Zakup i monta2 pompy ciepla oraz nrezb?dneJ armatury: pompa wymagana do

prawidlowego funkcjonowania iobiegu instalacji co, zaw6T ltq- lczw6t- *ozny,
zawory prz€lotowe i zwrotne. zesp6l rurowy. izolacja rurociEg6w. montaz naczynia
zbiorczego, osprzet nrezbqdny do zainstalowania nowego 2r6dla cieple.

3. W pzypadku elemenl6w niewymienionych powy2ej zakres koszt6w kwalifikowanych bedzie
ka2dorazowo ustalany indylvidualnie. w zale2nosci od uwarunkowai a rozx/iqzah lechnacznych.

4. Wszelkie pozostale koszty konieczne do poniesienia peez lnwestora w ceu prawidlowe, realizacji
Programu uznaje siQ za naekwalifikowane. Za kosay niekwalifrkowane uznaje sie m. in
4.1. Wykonanie rob6t budowlanych lub towa?yszqcych, niezwiqzanych bezposrednio z celem

Programu. np. wymlana inslalacii c.w.u .

4.2. Uzyskanie pozwolef niezbqdnych przy wykonaniu poszczeg6lnych dzlalai objetych
Programem,
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4.3 Wykonanie uproszczonego audylu energelycznego wylonanego przez Operatora lub
podmiot uprawniony,
Wykonanie rob6t budowlanych lub towaeyszqcych. niezwiqzanych bezposrednio z celem
Programu, np. montaz wkladu kominowego w przypadku kotla weglowego,
Zakup i monta2 bojlera c w u w pzypadk! monta2u kotla weglowego lub gazowego,
Budowa, pzebudowa i remont przewodu kominowego dla koMw na paliwo stale,
Zakup i monla2 automatyki pogodowel. pokojowej - jako elemenl dodatkowego
wyposa2enia
W,4(onanre instalacji c.o.,
Wstepna opinia kominiarska

44

4.5.
4.6.
4.7.

48
49

1. Utzadzenie winno posadac oznakowanie potwierdzajqce zgodnosc wyrobu z zasadniczymi
wymaganiami, zgodnie z ustawE z dnia 30 08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (teksl jednolity
Oz.U. z 2014 t. poz. 1645 z p62n. zm )

2. Kociol na paliwo stale powinien spelniac wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012

"Kotty 
grzewcze. CzeSC 5: Kotly grzewcze na paliwa stale z recznym i aulomatycznyn

zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Termlnologia, wyrnagania, badania i

oznakowanre" pkt 5.8. ,,\wyznaczenae obciq2enra cieplnego i sprawnosci cieplnej kotla", pkt
5.9. "Wyznaczenie wielkosci emisji zanteczyszczei', udokumentowane sprawozdaniem z
badad

3. Sprawozdanie z badah winno zostad wydane peez laboratorium badawcze posiadajqce
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacjiw zakresie okreSlonym w ust. 2, potwierdzajqcym,
2e kociol charakteryzuje siq wysokq sprawno6ciq oraz n6kq emisja zanieczyszczeA, co
pozwala zakwalifikowac go jako urzEdzen e o zmniejszonym oddzialywaniu na Srodowisko.

4. Dopuszczenie uzqdzenia do obrotu handlowego
5. W ptzypadku Nowych irodel ciepla na paliwo stale dopuszcza sie wylEcznie kotly

z mechanicznym podawanaem paliwa nie posiadajqce dodatkowego rusztu bez mo2liwo6c
spalania paliw innych nZ przewidzaane w dokumentacjitechniczno- ruchowej kotla.

6. Dopuszczenie kotla do obrotu handlowego w kraju.

s8

Warunki uczestniclwa w Programie Wykonawcy uprawnionego do montaru syst€mow
grzewczych

1. Wykonawca deklaruiAcy wolQ udzialu w Programie winien spelni6 warunki okreslone w zalqcznaku
nr 2 do Regulaminu.

2. Wykonawca zobowiqzuje sie pod rygorem wykluczenia z udzialu w Programie przestrzegad
wszystkich zaleceh iwymagah Operatora polegajqcych nal
2.1 Dzialalna9cizgodnej z zasadami wolnej konkurencja
2.2 Terminowym wylviqzywaniu srQ z um6w podpisanych z lnwestorami i Operatorem.
2.3 Zgodnej z zasadami dobrych prakl/( handlowych i kultury osobistej konlakl6w z klientem

oraz innymi podmiolami Programu.
3. Wykooawca zgadza siQ na udostepnienie Operatorowl oraz Gminie informacii dotyczqcych firmy,

ilosci dokonanych monta2y, ilo6ci skarg. za2a en r pochwal. Operator sporzAdzi liste ww.
informacii, kt6r€ beda dostepne na stronie internetowei itelefonlcznie u Operatora.

4. Wykonawca slu2y pomocq merytorycznq itechnrcznq dotyczEcq Programu
5. W pzypadku niepzestzegania Regulaminu Operator lirb Gmina moze wykluczy6 Wykonawce

z uczestnicha,a w Programi6.

s7

Warunki dopuazczenia kott6w na pallwa stale jako nowe ir6dlo ciepla do Programu
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ltykluczenie bqdi odsqplenle od Programu

1. W przypadku odstapienia od jaklejkolwiek czQscr Programu Inweslor zobowiqzany jest pokryc
wszelkie koszly poniesione pzez Operatora Wykonawce. lnwestor pokryje wszystkie koszty
pracy poniesione przez Operatora do chwil podpisania umowy.

2. Podstawa roszczenra o kt6rym mowa w pkt. 1 bedze kalkulacia koszt6w sporzEdzona
ka2dorazowo przez Operatora i WykonawcQ

3. W prrypadku odstqpienia od ,akieikolwiek cze*ci Prog.amu Operator sk.eili lnwestora
z Listy Rankingowoj.

4. W przypadku zaniechania w okrese do 5 lel korzystania z paliw ekologioznych i powrotu do
oglzewania palwem neekologicznym lnwestor zwrdci koszty otrzymanego calkowitego
dofinansowania uzyskanego w ramach Programu wraz z ustawowyrni odselkami.

5. W przypadku usuniQcia pompy ciepla zainslalowanego w ramach realizacji Programu, w okresie 5
lat od odbioru koicowego rob6t zwiqzanych z jego montazem, bqd2 zainstalowaniu dodatkowego
(drugiego) 2r6dla ciepla w tymze okresie. lnwestor zwr6ci kwote dofinansowanE waz z
ustawowymi odsetkami.

6. Niepzyslqpenie lnwestora. mimo powiadomien a przez Operatora. do procedury zwiEzanet z
realzacjq w danym roku planowanych zamrerzeh modernizacyinych (co wynika z Lrsty
Rankingowej) spowoduj€ wykluczeni6 lnwestora z Programu.

7 Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych Werllkacii spowoduje w){luczenie
Inwestora z Programu.

8. Operator w imieniu Gminy rna prawo wykluczya lnwestora. kt6ry zlarnal bqdz nre dopelnil
warunk6w umowy lub Regulaminu.

9. lnwestor zobowiqzuje sie przestrzegad nieprzekraczalnych termin6w toku rea izacji
poszcz€g6lnych etap6w Programu, ustalonych pzez Operalora. Niedolrzymanie pzoz
lnwosloh okreslonych termin6w more skutkowac wykluczaniom z Programu Wyznacza siQ

nastQpujqce terminy realizacji poszczeg6lnych etapowl
9.1.60 dnl od daty WeMkacji na dostarczenle dokumentacji wstepnej (odpis z Ksiegi Wieczystej.

karta inwentaryzacji, umowa na wy\rv6z odpad6w komunalnych, wstepna oprnia kominiarska.
dokumentacja wymagana prawem budowlanym - jesli jest wymagana).

92.30 dni od daty pBedlo2enia kompetnel dokumentacji wstepnej na wybdr Wykonawcdw.
peedlo2enie Kosztorys6w i podpisanre lJm6w

I 3 Zakohczenie zadania do 30 listopada 2017 r.
'10. W przypadku zmiany warianlu po dniu Wer!,fikacji lnwestor zostanie uwzglQdniony w miarq

mozliwosci lub przesuniety na koniec Listy Rezerwowel.
11. W przypadku odstqpienie od realizacii we wskazanym we wniosku lerminie po dniu

Weryflkacli lnwestor zostanie skreslony z Listy z moiliwo6cia ponownego zloi.nia

Niniejszy Regulamin stanowi integralnQ cze$C realizacji Progranu Strony peystepujqc do Prograhu
wyrazajq zgode na stosowanie postanowiel ninlejszego Regulaminu.


