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Mielec, 23.07.2018 r. 

Regulamin 

przyjmowania Deklaracji w ramach Projektów pod nazwą: 

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła  

w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” 

oraz 

„Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach 

domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” 

planowanych do realizacji w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania  

3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła 

 oraz 3.3.2. Redukcja emisji,   

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:  

 

1. Miasto – Gmina Miejska Mielec, będąca beneficjentem Projektu. 

2. Urząd – Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec. 

3. Wnioskodawca / Uczestnik Projektu – osoba fizyczna i/lub osoba prowadząca działalność 

gospodarczą, która jest właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości położonej na terenie miasta Mielca, w której wykonana ma być instalacja. 

Uczestnikiem Projektu może być również wspólnota mieszkaniowa, przedsiębiorstwo oraz 

spółdzielnia. 

4. Gospodarstwo domowe – zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) wspólnie 

zamieszkujących i utrzymujących się. Wspólnota utrzymywania członków danego zespołu 

decyduje o tym, czy w danym budynku występuje jedno, czy też więcej gospodarstw 

domowych. Osoba mieszkająca samotnie lub mieszkająca z innymi osobami, ale 

utrzymująca się oddzielnie tworzy odrębne – jednoosobowe – gospodarstwo domowe. 

5. Budynek – budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych i/lub działalności gospodarczej, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

6. Deklaracja – oświadczenie Wnioskodawcy o woli przystąpienia do udziału w Projekcie 

sporządzone w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu, 

zawierająca m.in. informacje na temat preferowanego źródła ciepła, złożona  

w wyznaczonym w Regulaminie terminie i miejscu. 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa Wnioskodawców  

w Projekcie.  

8. Projekt – projekt pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych 

źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” lub 

„Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach 

domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” planowany do realizacji przez Gminę Miejską 

Mielec przy współfinansowaniu ze środków UE. Wniosek o dofinansowanie Projektu zostanie 

złożony w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania  3.3.1 Realizacja 

planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła oraz 3.3.2. Redukcja emisji,  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działania 3.3.1 

lub 3.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 – 2020.  
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9. Trwałość Projektu – to okres 5 lat od zakończenia realizacji Projektu przez Beneficjenta  

(tj. od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020).  

10. Nabór - proces przyjmowania Deklaracji od Wnioskodawców, prowadzony przez Miasto,  

w celu przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie zakupu i montażu źródeł 

ciepła w ramach działania 3.3.1 i 3.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

11. Gospodarstwo domowe dotknięte problemem ubóstwa energetycznego – gospodarstwo 

domowe, w którym zameldowana jest min. jedna osoba spełniająca co najmniej jedno  

z kryteriów:  

 mają przyznane prawo do: dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub  

w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie Deklaracji otrzymali pomoc rzeczową  

w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 nr 966 ze zm.) oraz przepisów o pomocy 

społecznej,  

 posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, czyli osoby niepełnosprawne  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2016 r. poz. 2046),  

a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 

r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.),  

 posiadają przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia  

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,  

 posiadają status rodziny wielodzietnej i/lub rodziny zastępczej, odpowiednio  

w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Głównym celem Projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę starych, 

nieefektywnych źródeł ciepła na wysokiej klasy kotły na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 

2. Uczestnictwo Wnioskodawcy w Projekcie jest dobrowolne.  

3. Warunkiem uzyskania dofinasowania w ramach Projektu jest spełnienie następujących 

wymogów: 

a) brak ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, 

b) zwiększenie efektywności energetycznej, 

c) zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. 

4. Projekt ma charakter parasolowy i polega na tym, że to Beneficjent (Gmina Miejska Mielec) 

przygotowuje wniosek o dofinansowanie, a po uzyskaniu dotacji i podpisaniu umowy  

o dofinansowaniu, zleca i koordynuje montaż instalacji możliwych do wykonania w ramach 

Projektu w budynkach zgłoszonych do Projektu przez Wnioskodawców. 

5. Energia cieplna wytworzona z instalacji wykonanych w ramach niniejszego Projektu będzie 

wykorzystywana na potrzeby własne Uczestników Projektu. 

6. Nabór Deklaracji oraz Projekt realizowany będzie w oparciu o zapisy Regulaminów 

konkursów w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia, działanie 3.3 Poprawa jakości 

powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła 

oraz 3.3.2. Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

7. Realizacja Projektu planowana jest na lata 2019-2020 pod warunkiem uzyskania 

dofinansowania oraz podpisania umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WP na 

lata 2014-2020.  

8. Likwidacja dotychczasowego kotła jest kosztem kwalifikowanym i będzie przeprowadzana 

przez wykonawcę Projektu na etapie realizacji (zarówno demontaż,  jak i utylizacja).  
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9. Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła dla budynków, w których jest prowadzona lub 

zarejestrowana działalność gospodarcza, stanowi pomoc de minimis. Wnioskodawca  

w takim przypadku jest zobligowany do złożenia wraz z Deklaracją oświadczenia dot. 

otrzymanej pomocy de minimis. 

10. Przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zainteresowani udziałem  

w Projekcie powinni zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (pokój 32) 

w celu ustalenia zasad udziału w Projekcie. 

11. Wszystkie zamontowane w ramach realizacji Projektu instalacje przez okres Trwałości  

Projektu, stanowić będą własność Gminy Miejskiej Mielec. W tym czasie zostaną one 

przekazane właścicielom nieruchomości w bezpłatne użytkowanie. W tym czasie Uczestnik 

Projektu zobowiązany jest do utrzymywania wykonanej instalacji w niezmienionym stanie 

technicznym oraz ponoszenia wszelkich kosztów eksploatacyjnych instalacji, w tym kosztów 

zakupu paliwa do źródła ciepła.  Zobowiązany jest również do utrzymywania źródła ciepła 

zamontowanego w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza 

brak możliwości zmiany źródła ciepła i jego przeznaczenia. 

12. Koszty ubezpieczenia wszystkich zamontowanych instalacji w zakresie „ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk” oraz koszty wymaganych gwarancją serwisów w okresie 

Trwałości Projektu będą ponoszone przez Gminę Miejską Mielec, natomiast koszty 

dodatkowych przeglądów będą w pełni ponoszone przez Wnioskodawców. Po 

zakończeniu okresu Trwałości Projektu instalacje zostaną przekazane właścicielom 

budynków na własność.  

13. O dacie zakończenia okresu Trwałości Projektu Wnioskodawca zostanie poinformowany 

pisemnie. 

14. W okresie Trwałości projektu Wnioskodawcy zobowiązują się do składania oświadczeń  

o zachowaniu Trwałości Projektu i utrzymywaniu Instalacji w należytym stanie oraz 

użytkowania Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem corocznie w okresie Trwałości Projektu, 

w terminach wskazanych przez Miasto. 

15. Wnioskodawca przystępujący do Projektu zobowiązany jest zapewnić sezonową pracę 

dofinansowanych instalacji w okresach grzewczych. 

16. Wszelkie koszty naprawy instalacji, wynikające z użytkowania niezgodnego z instrukcją,  

będą ponoszone w pełni, w trybie natychmiastowym przez Wnioskodawcę. 

17. Złożona kompletna Deklaracja (tj. poprawnie wypełniony formularz deklaracji oraz, jeśli 

dotyczą: dokument potwierdzający ubóstwo energetyczne, i/lub oświadczenie  

dot. wysokości otrzymanej pomocy de minimis), zostanie zarejestrowana, a Wnioskodawca 

otrzyma potwierdzenie przyjęcia Deklaracji oraz numer referencyjny, którym identyfikowany 

będzie w trakcie realizacji Projektu. 

18. Liczba Wnioskodawców, którzy mogą być zakwalifikowani do Projektu na listę podstawową 

jest ograniczona, ze względu na wytyczne programowe i zapisy w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020. Deklaracje będą podlegać weryfikacji zgodnie 

z zapisami Regulaminu. Ze względu na ograniczenie kwotowe, co do wielkości możliwego 

do uzyskania dofinansowania do Projektu, przy tworzeniu listy Wnioskodawców 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie decydować będzie kolejność składania 

Deklaracji. Maksymalny poziom dofinansowania dla Projektu 3.3.1 (wymiana na piece 

gazowe, na biomasę i przyłącza) to 7 500 000 zł, a dla Projektu 3.3.2 (wymiana na piece na 

ekogroszek) to 2 500 000 zł. 

19. Jeśli Deklaracje znajdujące się na liście podstawowej łącznie będą obejmowały źródła 

ciepła o szacunkowej wartości niższej niż maksymalna możliwa kwota dofinansowania dla 

danego Projektu to pozostała kwota może zostać przeznaczona na dofinansowanie prac 

dodatkowych, dotyczących przebudowy wewnętrznej instalacji CO, wymiany grzejników, 

zaworów termostatycznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

instalacji zasilanej nowym źródłem ciepła oraz termomodernizacji przegród budowlanych 

(np. wymiana okien lub docieplenie budynku), wskazanych w Deklaracji.  

20. Maksymalny udział kosztów prac dodatkowych został określony kwotowo w tabeli, gdzie 

zostały określone rodzaje kotłów możliwych do dofinansowania (pkt V, ppkt 11), która jest 

tożsama z tabelą zamieszczoną w Deklaracji.  
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21. Wnioskodawca w treści Deklaracji wskazuje, jakiego rodzaju prace dodatkowe są 

konieczne do wykonania. Jeśli na etapie przetargu koszty prac dodatkowych zostaną 

wycenione na kwotę wyższą, niż limit podany w Deklaracji, to kwota nadwyżki będzie 

ponoszona przez Wnioskodawcę. Przykład: 

 

a) Wnioskodawca w Deklaracji wskazał konieczność wykonania prac w dostępnej dla 

siebie kwocie limitu netto: 400 zł 

b) Wybrany w przetargu wykonawca zobowiązał się dokonać tych prac za 500 zł netto 

c) Wnioskodawca w efekcie poniesie następujące koszty:  

- 15% wkładu własnego do deklarowanej wartości netto: 400 zł * 15% = 60 zł 

- cała nadwyżka wynikająca z różnicy kwot: 500 zł – 400 zł = 100 zł 

- VAT od całości (w odpowiedniej stawce 8% lub 23%), np. 8%: 500 zł * 8% = 40 zł 

Wnioskodawca łącznie do wymiany dwóch grzejników będzie musiał dopłacić 200 zł.  

Zgodnie z interpretacjami Izby skarbowej wpłaty dokonywane przez Wnioskodawców 

objęte są podatkiem VAT, dlatego kwota 200 zł będzie stanowiła wartość netto (realnie 

Wnioskodawca zapłaci 200 zł + 8% VAT = 216 zł). 

22. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu Miasto ogłosi przetarg na wyłonienie 

wykonawcy instalacji. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczną się prace 

instalacyjne zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

 

 

II. Termin i miejsce składania Deklaracji 

 

1. Nabór Deklaracji od Wnioskodawców prowadzony będzie w Urzędzie 

Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, w terminie od 30.07.2018 r. do 

14.08.2018 r. w godzinach od 8.30 do 14.00. 

2. Miasto zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania Deklaracji. O tym fakcie 

Mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez stronę internetową www.mielec.pl oraz 

miejskiego smsa: https://mielec.urzadsms.pl/ 

3. Po upływie terminu naboru Deklaracji wskazanego w pkt 1, z uwzględnieniem pkt 2, 

Deklaracje będą mogły być składane w trybie ciągłym i wpisywane na listę rezerwową do 

momentu opublikowania na stronie internetowej Miasta informacji o definitywnym 

zamknięciu naboru Deklaracji.  

4. Złożenie Deklaracji, która znajdzie się na liście rezerwowej nie warunkuje wzięcia udziału  

w Projekcie. 

 

III. Warunki uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionej Deklaracji 

uczestnictwa w Projekcie (której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu) wraz  

z załącznikami (jeśli dotyczą). 

2. Uczestnikiem i jednocześnie Wnioskodawcą Projektu może być osoba fizyczna i/lub osoba 

prowadząca działalność gospodarczą, która jest właścicielem/współwłaścicielem lub 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie miasta Mielca, w której 

wykonana ma być instalacja. Uczestnikiem Projektu może być również wspólnota 

mieszkaniowa, przedsiębiorstwo oraz spółdzielnia. 

3. Do Projektu może zostać zgłoszony budynek mieszkalny, w którym zamieszkują osoby 

prowadzące działalność gospodarczą. Wtedy wszystkie te osoby zobowiązane są wypełnić 

oświadczenie dot. wysokości otrzymanej pomocy de minimis.  

4. Ewentualne koszty poniesione przez Wnioskodawcę np. na doradztwo w zakresie wyboru 

nowego źródła ciepła, pomiary nieruchomości, itp. nie stanowią przedmiotu Projektu  i są 

pokrywane przez Wnioskodawcę. W wypadku niezakwalifikowania się Wnioskodawcy do 

http://www.mielec.pl/
https://mielec.urzadsms.pl/
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Projektu lub niepodpisania przez Miasto umowy o dofinansowanie Projektu Wnioskodawcy 

nie mają prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Miasta z tego tytułu. 

5. Deklarację należy wypełnić czytelnie i podpisać przez właściciela/ użytkownika 

wieczystego/ wszystkich współwłaścicieli lub przedstawiciela współwłaścicieli, który 

oświadcza jednocześnie, że posiada zgodę pozostałych współwłaścicieli na przystąpienie 

do realizacji Projektu. 

6. Deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz załączniki (jeśli są wymagane) należy dostarczyć 

w jednym egzemplarzu.  

7. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby Wnioskodawców Miasto może ogłosić 

dodatkowy nabór. 

8. Spośród kompletnych i poprawnie wypełnionych Deklaracji zostanie wyłoniona lista 

Uczestników Projektu.  

9. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na listę podstawową Uczestników Projektu, 

zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji 

osób z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w Projekcie. Wybór Wnioskodawców 

z listy rezerwowej na listę podstawową dokonywany będzie według kolejności złożonych 

Deklaracji. 

10. Miasto zastrzega sobie prawo rozszerzenia listy podstawowej Uczestników Projektu o kolejne 

osoby z listy rezerwowej (według kolejności złożonych Deklaracji) w przypadku zaistnienia 

takiej możliwości/ konieczności. 

11. Lista podstawowa Uczestników Projektu, identyfikowanych numerem referencyjnym oraz 

lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej http://mielec.pl/aktualnosci.  

 

IV. Informacje finansowe 

 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości min. 15% 

kosztów kwalifikowanych (tj. dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w stosownej części, 

wybranej przez siebie instalacji itp.) oraz wszelkich kosztów niekwalifikowanych np. tych 

związanych z wyższymi, niż założone w deklaracji, kosztami dostarczenia i montażu kotła. 

Zgodnie z Wytycznymi określonymi w załączniku nr 7 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 – 2020, koszty kwalifikowane obejmują m.in.: dostawę, montaż materiałów  

i urządzeń instalacji, wykonanie prac dodatkowych, określonych w pkt. I ppkt 19, odbiór 

techniczny i uruchomienie instalacji. Ostateczna decyzja o tym, co zostanie uznane za 

wydatek kwalifikowany objęty dofinansowaniem, zależna jest od oceny Urzędu 

Marszałkowskiego WP i znana będzie na etapie rozliczenia Projektu.  

2. Koszty instalacji  podane w Regulaminie i Deklaracji obejmują wszystkie koszty związane  

z wykonaniem i uruchomieniem instalacji. Koszty te są tylko kosztami szacunkowymi i zostały 

przyjęte na podstawie analizy cen rynkowych porównywalnych instalacji.  

3. Koszt wykonania instalacji w zakresie danego typu źródła ciepła (rodzaj, moc) będzie 

liczony ryczałtowo i będzie jednakowy dla wszystkich budynków, w których dane źródło 

ciepła będzie montowane. 

4. Ostateczny koszt wykonania inwestycji (koszt kotła oraz ewentualnych prac dodatkowych) 

dla danej nieruchomości będzie znany po przetargu przeprowadzonym przez Gminę 

Miejską Mielec. Jeśli kwota poprzetargowa dla danej nieruchomości przekroczy koszt 

założony w Deklaracji (i jednocześnie we wniosku o dofinansowanie), wówczas nadwyżkę 

tych kosztów ponosi Uczestnik Projektu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 

Wnioskodawcy nie mają prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Miasta.  

5. Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowany i jest w pełni ponoszony przez 

Wnioskodawcę. Stawkę VAT określa Wnioskodawca. Możliwe stawki podatku VAT:  

b) stawka 8% obowiązuje dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych  

o powierzchni użytkowej do 300 m2. Montaż kotła musi nastąpić w obrębie bryły 

budynku.  

http://mielec.pl/aktualnosci
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c) Stawką 23% objęte zostaną budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej wyższej 

niż 300 m2, oraz wszystkie budynki niemieszkalne (np. budynki firm).  

        

6. Pierwszą wpłatę w wysokości 2 000 zł Wnioskodawca wpisany na listę podstawową Projektu 

zobowiązuje się uiścić w terminie 21 dni od uzyskania informacji o konieczności jej uiszczenia 

(po wyborze Projektu do dofinansowania). Na potwierdzenie wpłaty wystawiona zostanie 

faktura VAT.  

7. Kolejną transzę płatności będzie stanowiła kwota uzupełniająca kwotę wkładu własnego 

Wnioskodawcy, ustalona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie 

wykonawcy instalacji. Wnioskodawca zobowiązuje się ją wpłacić w terminie do 30 dni od 

dnia wezwania. 

8. Niedokonanie wpłaty drugiej transzy w wyznaczonym terminie będzie uznane za rezygnację 

z uczestnictwa w Projekcie. 

9. Po wyborze Projektu do dofinansowania Wnioskodawca zobowiązuje się podpisać  

z Miastem umowę użyczenia nieruchomości oraz umowę uczestnictwa w Projekcie,  

w ramach której uregulowane zostaną wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe 

wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu. W przypadku nieruchomości, 

których współwłaścicielami jest kilka osób, wszystkie te osoby muszą być łącznie Stroną 

umów z Gminą Miejską Mielec. W takim przypadku wszelkie zobowiązania wynikające  

z umowy współwłaściciele, zgodnie z art. 370 Kodeksu cywilnego, zaciągają solidarnie.  

 

 

V. Informacje dotyczące instalacji 

 

1. Budynki ogrzewane źródłem ciepła innym niż piec na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek), 

budynki nowobudowane, ogrzewane piecem gazowym lub podłączone do miejskiej sieci 

ciepłowniczej nie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach Projektu.  

2. Stare kotły gazowe nie podlegają wymianie. Osoby posiadające jedynie stary kocioł 

gazowy nie mogą uczestniczyć w Projekcie. 

3. Wraz ze złożeniem Deklaracji, Wnioskodawca oświadcza, że wykona we własnym zakresie 

 i na własny koszt wszystkie prace przygotowawcze konieczne do instalacji wybranego 

źródła ciepła, a niestanowiące przedmiotu Projektu. Wnioskodawca we własnym zakresie 

dostosuje instalację elektryczną, wodną i centralnego ogrzewania do wymagań 

instalacyjnych urządzeń (np. modernizacja wentylacji, pomieszczenia kotłowni). 

4. Przy wyborze instalacji przez Wnioskodawcę, należy kierować się zapotrzebowaniem na 

energię cieplną oraz możliwościami technicznymi wykonania instalacji. Wnioskodawca  

w Deklaracji wskazuje jakimi instalacjami jest zainteresowany. Zbadanie możliwości 

wykonania wybranej instalacji we wskazanym w Deklaracji budynku leży po stronie 

Wnioskodawcy.  

5. Wnioskodawca bierze na siebie odpowiedzialność za dobór rodzaju kotła optymalnego dla 

swojego budynku spośród kotłów możliwych do dofinansowania,  wymienionych w tabeli  

w pkt. 10. Bezpłatne usługi doradcze m.in. w tym zakresie są udzielane przez Zespół 

Doradców Energetycznych WFOŚiGW, tel. 17 853-63-61 wew. 134, 135, 137 lub 139. 

6. W ramach Projektu mogą być montowane wyłącznie: 

a) kotły gazowe, również na gaz płynny LPG, 

b) kotły centralnego ogrzewania na biomasę (pellet) z automatycznym zasypem paliwa 

posiadające certyfikat 5 klasy efektywności energetycznej według normy PN EN 303-

5:2012, 

c) kotły na paliwa stałe inne niż biomasa (ekogroszek) posiadające certyfikat 5 klasy 

efektywności energetycznej według normy PN EN 303-5:2012 o mocy do 500 kW, 

d) budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów 

cieplnych oraz instalacji odbiorczych. 
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7. Projekt może być realizowany wyłącznie w budynkach ze sprawną i zapewniającą 

bezpieczne użytkowanie instalacją centralnego ogrzewania.  

8. Do montażu kotłów gazowych mogą zastać zakwalifikowane jedynie te budynki, które  

w czasie realizacji Projektu będą posiadać sprawny przyłącz gazowy.  

9. Do montażu kotłów na paliwa stałe mogą zostać zakwalifikowane jedynie te budynki, które 

posiadają odrębne pomieszczenie w budynku przeznaczone tylko i wyłącznie na kotłownię 

spełniającą wymogi prawa. W ramach Projektu mogą zostać zamontowane kotły 

dedykowane tylko do spalania wyznaczonego paliwa (bez możliwości montażu drugiego 

rusztu do wykorzystania na spalanie paliw konwencjonalnych, w tym węgla).  

10. Rodzaj i szacunkowe ceny Instalacji przewidzianych do wykonania w ramach realizacji 

projektu:  

 

Rodzaj instalacji Przy 

wybranej 

instalacji 

zaznaczyć 

X 

Szacunkowa moc / 

pojemność zasobnika 

 

Szacunkowy koszt 

instalacji netto 

 

Limit kwotowy dla 

prac 

dodatkowych 

możliwych do 

dofinansowania 

w 85%1  

Wkład własny przy VAT 8% 

/ wkład własny przy VAT 

23% z uwzględnieniem 

decyzji Izby Skarbowej 2 

Kotły gazowe kondensacyjne 

Kocioł gazowy 

kondensacyjny 

jednofunkcyjny  

 18 kW 9 000 zł  3 000,00 zł 2 235,60 zł / 4 206,60 zł 

 24 kW 10 000 zł 3 333,33 zł 2 484,00 zł / 4 674,00 zł 

 32 kW 11 000 zł 3 666,67 zł 2 732,40 zł / 5 141,40 zł 

Kocioł gazowy 

kondensacyjny 

dwufunkcyjny 

 18 kW 8 000 zł 2 666,67 zł 1 987,20 zł / 3 739,20 zł 

 24 kW 9 000 zł 3 000,00 zł 2 235,60 zł / 4 206,60 zł 

 32 kW 10 000 zł 3 333,33 zł 2 484,00 zł / 4 674,00 zł 

Kocioł gazowy 

kondensacyjny 

jednofunkcyjny z 

zasobnikiem CWU  

 15 kW / 100 l 11 000 zł  3 666,67 zł 2 732,40 zł / 5 141,40 zł 

 21 kW / 120 l 15 000 zł 5 000,00 zł 3 726,00 zł / 7 011,00 zł 

 24 kW / 190 l 17 000 zł 5 666,67 zł 4 222,80 zł / 7 945,80 zł 

 

Rodzaj instalacji Przy 

wybranej 

instalacji 

zaznaczyć X 

Dopisać L 

(lewa) lub P 

(prawa) jeśli 

strona 

montażu 

zasobnika 

paliwa ma 

znaczenie 

Szacunkowa moc / pojemność 

zasobnika 

 

Szacunkowy 

koszt instalacji 

netto 

 

Limit kwotowy dla 

prac 

dodatkowych 

możliwych do 

dofinansowania 

w 85%3 

Wkład własny przy 

VAT 8% / wkład 

własny przy VAT 

23% z 

uwzględnieniem 

decyzji Izby 

Skarbowej 4 

Kotły na biomasę 

Kocioł na pellet  

z automatycznym 

zasypem paliwa  

 15 kW  15 000,00 zł 5 000,00 zł 3 726,00 zł / 

7 011,00 zł 

 20 kW  16 000,00 zł 5 333,33 zł 3 974,40 zł / 

7 478,40 zł 

 25 kW  17 000,00 zł 5 666,67 zł 4 222,80 zł / 

7 945,80 zł 

Kocioł na pellet  

z automatycznym 

 15 kW 100 l 18 000,00 zł 6 000,00 zł 4 471,20 zł / 

8 413,20 zł 

                                                           
1 Wartość limitu jest zależna od ostatecznej ceny kotła 
2 Szacunkowy wkład własny TYLKO do pieca. Koszt będzie większy w zależności od zakresu wskazanych w Deklaracji prac dodatkowych 
3 Wartość limitu jest zależna od ostatecznej ceny kotła 
4 Szacunkowy wkład własny TYLKO do pieca. Koszt będzie większy w zależności od zakresu wskazanych w Deklaracji prac dodatkowych 
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zasypem paliwa z 

zasobnikiem CWU 

 150 l 18 500,00 zł 6 166,67 zł 4 595,40 zł / 

8 646,90 zł 

 200 l 19 000,00 zł 6 333,33 zł 4 719,60 zł / 

8 880,60 zł 

 20 kW 100 l 19 000,00 zł 6 333,33 zł 4 719,60 zł / 

8 880,60 zł 

 150 l 19 500,00 zł 6 500,00 zł 4 843,80 zł / 

9 114,30 zł 

 200 l 20 000,00 zł 6 666,67 zł 4 968,00 zł / 

9 348,00 zł 

 25 kW 100 l 20 000,00 zł 6 666,67 zł 4 968,00 zł / 

9 348,00 zł 

 150 l 20 500,00 zł 6 833,33 zł 5 092,20 zł / 

9 581,70 zł 

 200 l 21 000,00 zł 7 000,00 zł 5 216,40 zł / 

9 815,40 zł 

Kondensacyjny 

kocioł na pellet  

z automatycznym 

zasypem paliwa 

 15 kW  37 000,00 zł 12 333,33 zł 9 190,80 zł / 

17 293,80 zł 

 20 kW  40 000,00 zł 13 333,33 zł 9 936,00 zł / 

18 696,00 zł 

 25 kW  42 000,00 zł 14 000,00 zł 10 432,80 zł / 

19 630,80 zł 

Kondensacyjny 

kocioł na pellet  

z automatycznym 

zasypem paliwa z 

zasobnikiem CWU 

 15 kW 100 l 40 000,00 zł 13 333,33 zł 9 936,00 zł / 

18 696,00 zł 

 150 l 40 500,00 zł 13 500,00 zł 10 060,20 zł / 

18 929,70 zł 

 200 l 41 000,00 zł 13 666,67 zł 10 184,40 zł / 

19 163,40 zł 

 20 kW 100 l 41 000,00 zł 13 666,67 zł 10 184,40 zł / 

19 163,40 zł 

 150 l 41 500,00 zł 13 833,33 zł 10 308,60 zł / 

19 397,10 zł 

 200 l 42 000,00 zł 14 000,00 zł 10 432,80 zł / 

19 630,80 zł 

 25 kW 100 l 42 000,00 zł 14 000,00 zł 10 432,80 zł / 

19 630,80 zł 

 150 l 42 500,00 zł 14 166,67 zł 10 557,00 zł / 

19 864,50 zł 

 200 l 43 000,00 zł 14 333,33 zł 10 681,20 zł / 

20 098,20 zł 

 

Rodzaj instalacji Przy 

wybranej 

instalacji 

zaznaczyć X 

Dopisać L 

(lewa) lub P 

(prawa) jeśli 

strona 

montażu 

zasobnika 

paliwa ma 

znaczenie 

Szacunkowa moc / pojemność 

zasobnika 

 

Szacunkowy 

koszt instalacji 

netto 

 

Limit kwotowy dla 

prac 

dodatkowych 

możliwych do 

dofinansowania 

w 85%5 

Wkład własny przy 

VAT 8% / wkład 

własny przy VAT 

23% z 

uwzględnieniem 

decyzji Izby 

Skarbowej 6 

                                                           
5 Wartość limitu jest zależna od ostatecznej ceny kotła 
6 Szacunkowy wkład własny TYLKO do pieca. Koszt będzie większy w zależności od zakresu wskazanych w Deklaracji prac dodatkowych 
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Kotły na ekogroszek 

Kocioł na 

ekogroszek  

z automatycznym 

zasypem paliwa 

 15 kW  15 000,00 zł 5 000,00 zł 3 726,00 zł / 

7 011,00 zł 

 20 kW  16 000,00 zł 5 333,33 zł 3 974,40 zł / 

7 478,40 zł 

 25 kW  18 000,00 zł 6 000,00 zł 4 471,20 zł / 

8 413,20 zł 

Kocioł na 

ekogroszek  

z automatycznym 

zasypem paliwa  

z zasobnikiem CWU 

 15 kW 100 l 18 000,00 zł 6 000,00 zł 4 471,20 zł / 

8 413,20 zł 

 150 l 18 500,00 zł 6 166,67 zł 4 595,40 zł / 

8 646,90 zł 

 200 l 19 000,00 zł 6 333,33 zł 4 719,60 zł / 

8 880,60 zł 

 20 kW 100 l 19 000,00 zł 6 333,33 zł 4 719,60 zł / 

8 880,60 zł 

 150 l 19 500,00 zł 6 500,00 zł 4 843,80 zł / 

9 114,30 zł 

 200 l 20 000,00 zł 6 666,67 zł 4 968,00 zł / 

9 348,00 zł 

 25 kW 100 l 20 000,00 zł 6 666,67 zł 4 968,00 zł / 

9 348,00 zł 

 150 l 20 500,00 zł 6 833,33 zł 5 092,20 zł / 

9 581,70 zł 

 200 l 21 000,00 zł 7 000,00 zł 5 216,40 zł / 

9 815,40 zł 

 

Rodzaj instalacji Przy 

wybranej 

instalacji 

zaznaczyć 

X 

 

Szacunkowy koszt 

instalacji netto 

Limit kwotowy dla 

prac 

dodatkowych 

możliwych do 

dofinansowania 

w 85%7 

Wkład własny przy VAT 

8% / wkład własny 

przy VAT 23% z 

uwzględnieniem 

decyzji Izby Skarbowej 
8 

Przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej* 

Przyłącz o długości max 15 mb do budynku wraz z 

jednofunkcyjnym węzłem ciepłowniczym 

 13 000,00 zł 4 333,33 zł 3 229,20 zł /  

6 076,20 zł 

Przyłącz o długości max 30 mb do budynku wraz z 

jednofunkcyjnym węzłem ciepłowniczym 

 20 000,00 zł 6 666,67 zł 4 968,00 zł /  

9 348,00 zł 

*Wykonanie przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej możliwe jest tylko dla budynków zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie magistrali ciepłowniczej bez przechodzenia przez działki innych właścicieli.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Wnioskodawcy nie mają prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Miasta 

w przypadku, gdy realizacja Projektu nie dojdzie do skutku z powodu nieuzyskania przez 

Miasto dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 lub niepodpisania umowy o dofinansowanie Projektu 

lub też rezygnacji z realizacji Projektu z innych przyczyn, których na ten moment Miasto nie 

jest w stanie przewidzieć.  

2. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w wyniku zmian w dokumentach 

programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

                                                           
7 Wartość limitu jest zależna od ostatecznej ceny kotła 
8 Szacunkowy wkład własny TYLKO do przyłącza. Koszt będzie większy w zależności od zakresu wskazanych w Deklaracji prac dodatkowych 
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lata 2014-2020, zmiany lub wprowadzenia nowych wytycznych Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(szczególnie w zakresie kwalifikowania wydatków) oraz zmiany bądź wprowadzenia innych 

przepisów prawa mających zastosowanie w procesie przygotowania i realizacji Projektu. 

Publikacja zmiany Regulaminu na stronie internetowej Urzędu jest równoznaczna  

z poinformowaniem Uczestników Projektu o zmianach. Ewentualne zmiany będą 

zaznaczone w tekście innym kolorem. 

3. W terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania listy podstawowej i rezerwowej Projektu 

Wnioskodawcy mogą zgłaszać w formie pisemnej odwołania do Urzędu. 

4. W treści odwołania należy zawrzeć dane Wnioskodawcy wraz z numerem referencyjnym 

nadanym w dniu rejestracji oraz uzasadnienie. 

5. Wszystkie prawidłowo złożone odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych 

od dnia wpływu odwołania. W przypadku stwierdzenia zasadności odwołania, 

Wnioskodawca zostanie umieszczony na liście podstawowej lub rezerwowej uczestników. 

 

VII. Załączniki do Regulaminu 

 

1. Deklaracja udziału w projekcie 

2. Instrukcja wypełniania Deklaracji 

3. Wzór oświadczenia dot. wysokości otrzymanej pomocy de minimis 


