UCHWAŁA NR XXXIII/305/21
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Wodzisławia
Ślaskiego w ramach projektu pn."Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta
Wodzisławia Śląskiego" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020- formuła grantowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 400a ust.1 pkt 5 i 21 oraz art. 403 ust 4-6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.)
Rada Miasta Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Regulamin udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Wodzisławia
Śląskiego w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta
Wodzisławia Śląskiego" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste Powietrze, Podziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze - konkurs,
realizowanego w formule grantowej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego
Dezyderiusz Szwagrzak

Id: B93A1297-BCA5-4242-970F-9B9622C8C794. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/305/21
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW I REALIZACJI PROJEKTU
pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych
na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1

Budynek mieszkalny – oznacza budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego, oddany do użytkowania.

2

Grant - wsparcie finansowe pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formie
refundacji części poniesionych wydatków montażu instalacji objętych projektem.

3

Grantodawca – Miasto Wodzisław Śląski.

4

Grantobiorca – Wnioskodawca, który podpisał Umowę powierzenia grantu z Grantodawcą.

5

Gospodarstwo domowe – zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) zamieszkujących
razem i wspólnie utrzymujących się.

6

Inspektor nadzoru - powołany przez Grantodawcę Inspektor nadzorujący odbiór końcowy instalacji
objętej Projektem.

7

Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego - zespół urządzeń składający się
z kotła gazowego kondensacyjnego oraz niezbędnej armatury, mający na celu wytworzenie energii
cieplnej do celów c.o. oraz c.w.u. (minimalny zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).

8

Instalacja kotła na pelet - zespół urządzeń składający się z kotła klasy 5 z zasobnikiem na pelet z
biomasy oraz niezbędnej armatury, mający na celu wytworzenie energii cieplnej do celów c.o. oraz c.w.u.
(minimalny zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).

9

Instalacja pompy ciepła do c.o. - zespół urządzeń składający się z powietrznej pompy ciepła do c.o.
oraz niezbędnej armatury, mający na celu wytworzenie energii cieplnej do celów c.o. oraz c.w.u.
(minimalny zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).

10 Instalacja węzła cieplnego – zespół urządzeń składający się z wymienników ciepła, stanowiących
element pośredniczący w wymianie ciepła pomiędzy siecią ciepłowniczą, a instalacją grzewczą budynku.
Instalacja pozwala na realizację dostawy ciepła dla zaspokojenia centralnego ogrzewania oraz
zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (minimalny zakres przedsięwzięcia określa załącznik nr 2).
11 Koszty kwalifikowane - koszty podlegające refundacji i stanowiące podstawę do obliczenia i wypłaty
Grantu. Katalog kosztów kwalifikowanych określony został w Załączniku nr 6 do Regulaminu.
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12 Koszty niekwalifikowane - koszty niepodlegające refundacji w ramach udzielonego Grantu.
Szczegółowe informacje dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych określone zostały
w Załączniku nr 6 do Regulaminu.
13 Lista podstawowa - lista obejmująca Wnioskodawców zakwalifikowanych do projektu, którzy znaleźli
się najwyżej na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kryteriów formalno-prawnych i
merytoryczno-punktowych określonych w punkcie VII. Lista zostanie umieszczona na stronie
internetowej Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.
14 Lista rezerwowa - lista obejmująca Wnioskodawców, którzy nie zostali zakwalifikowani w rozumieniu
pkt VI niniejszego regulaminu. Lista zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta
Wodzisław Śląski. Wnioskodawcy z Listy rezerwowej mogą wziąć udział w projekcie w przypadkach
określonych w pkt VI.4.
15 Minimalny standard efektywności energetycznej budynku – za budynki spełniające minimalny
standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez budynek warunku wskazanego w pkt a)
lub b).
15.a
budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej
niż 01.01.2009 r.,
15.b
budynek, w którym wykonano, nie wcześniej niż 01.01.2011 r. przynajmniej niżej
wymienione prace/przedsięwzięcia termomodernizacyjne w odniesieniu do pomieszczeń
mieszkalnych budynku:
b.i modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych
budynków,
oraz
b.ii docieplenie stropów lub podłóg na gruncie, lub fundamentów, lub stropodachów, lub
dachów.
WYJAŚNIENIE DLA PKT 15 b):
Zgodnie z wytycznymi konkursowymi za budynek określony w pkt I spełniający standardy
wskazane definicją uznaje się budynek, który:
- posiada kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
docieplony strop
lub
- posiada kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
docieploną podłogę na gruncie
lub
- posiada kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
docieplony fundament
lub
- posiada kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada
docieplony dach/stropodach

16 Nabór – proces wyboru grantobiorców prowadzony przez Grantodawcę.
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17 Okres realizacji Projektu – okres od podpisania umowy powierzenia grantu przez Grantobiorcę do
rozpoczęcia okresu trwałości.
18 Projekt – przedsięwzięcie pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie
miasta Wodzisławia Śląskiego” obejmujące wymianę źródła ciepła w budynkach objętych Projektem,
współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 w ramach działania: Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze –
konkurs.
19 Regulamin – niniejszy dokument definiujący warunki przyznawania osobom fizycznym dotacji na
realizację inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze
mieszkaniowym oraz likwidację “niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła.
20 Trwałość projektu – to czas, podczas którego Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania instalacji
objętej projektem, wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym. Oznacza to brak
możliwości zmiany miejsca lokalizacji instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od daty ostatniej
płatności ze strony Urzędu Marszałkowskiego na rzecz Grabntodawcy. Grantodawca poinformuje o
dacie zakończenia okresu trwałości Projektu.
21 Wnioskodawca – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości położonej na terenie miasta Wodzisław Śląski, gdzie zamontowana zostanie
instalacja objęta Projektem i jednocześnie odbiorca końcowy wsparcia.
22 Wykonawca –podmiot wykonujący montaż instalacji objętej Projektem posiadający stosowną wiedzę,
doświadczenie i uprawnienia, jeśli są wymagane.

I

INFORMACJE OGÓLNE

1

Celem Projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia
Śląskiego” jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Wodzisławia Śląskiego.

2

Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady naboru wniosków o przyznanie grantu i uczestnictwa
w Projekcie.

3

Projekt będzie realizowany przez Miasto Wodzisław Śląski jedynie w przypadku otrzymania
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 i podpisania umowy z Zarządem Województwa Śląskiego.

4

Projekt będzie realizowany w formule grantowej.

5

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020. Wysokość grantu wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych netto montażu instalacji objętej
projektem, z zastrzeżeniem zapisów pkt V.6 i V.7 niniejszego regulaminu. Katalog kosztów
kwalifikowanych i niekwalifikowanych został określony w Załączniku nr 6 do regulaminu.

6

Wnioskodawca może dokonać wyboru jednej technologii źródła ciepła spośród poniższych:
6.a instalacji węzła cieplnego ,
6.b instalację kotła na pelet,
6.c instalację kotła gazowego kondensacyjnego,
6.d instalację powietrznej pompy ciepła c.o.,
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WYJAŚNIENIE:
Zgodnie z wytycznymi konkursowymi priorytetem Projektu jest instalacja węzła
cieplnego. Instalacja pozostałych źródeł ciepła jest możliwa w przypadku, gdy nie ma
możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione
ekonomicznie.
7

Instalacja objęta projektem będzie produkowała energię cieplną na potrzeby własne gospodarstwa
domowego.

8

Zakres przedsięwzięcia oraz minimalne wymagania dla urządzeń składających się na instalacje
realizowane w ramach projektu określa załącznik 2 do Regulaminu.

9

Realizacja Projektu w zakresie udzielania Grantu i montażu instalacji przez Grantobiorców została
zaplanowana na rok 2022.

10 Demontaż dotychczasowego źródła ciepła nie może nastąpić przed podpisaniem Umowy powierzenia
grantu przez Grantobiorcę.
11 Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby fizyczne.
12 W projekcie nie będzie udzielana pomoc publiczna.
13 Instalacje źródła ciepła mogą być zamontowane wyłącznie w budynku ze sprawnymi instalacjami.
14 Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń na wykonanie prac (np. w
przypadku wewnętrznej instalacji gazowej) przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu.
15 Grantem nie mogą zostać objęte prace związane z wykonaniem przyłącza do sieci ciepłowniczej lub
gazowej. Koszty związane z przyłączeniem do sieci stanowią koszt niekwalifikowany Projektu.
16 Budynek, dla którego Wnioskodawca wnioskuje o grant na instalację węzła cieplnego lub przyłączenie
do sieci gazowej musi posiadać techniczną możliwość przyłączenia do istniejącej infrastruktury sieci
ciepłowniczej lub gazowej. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej musi nastąpić przed
podpisaniem Umowy powierzenia grantu.
17 Wnioskodawca przystępując do Projektu zobowiązany będzie zapewnić ciągłość pracy instalacji, co
zagwarantuje osiągnięcie deklarowanych wskaźników w okresie Trwałości projektu.
18 Wnioskodawca przystępując do Projektu zobowiązany będzie w okresie realizacji i w okresie trwałości
projektu dokonać ubezpieczenia instalacji bezpośrednio lub w ramach ubezpieczenia budynku.
19 Wnioskodawca przystępując do Projektu zobowiązany będzie w okresie od odbioru instalacji do końca
okresu trwałości projektu dokonywać okresowych przeglądów instalacji wynikających z dokumentacji
przedstawionej przez Wykonawcę oraz właściwych przepisów krajowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

II
1

Nabór grantobiorców prowadzony będzie w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

2

Wzór Wniosku o przyznanie grantu wraz z wykazem załączników przedstawia Załącznik nr 1 do
Regulaminu.

3

Wzór Wniosku oraz Regulamin wraz z załącznikami są dostępne w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Urzędu Miasta Wodzisław Śląski https://wodzislaw-slaski.pl/.

4

Wnioski będą składane wyłącznie w formie papierowej. Nie dopuszcza się składania dokumentacji w
wersji elektronicznej. W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do
Urzędu.
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5

Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej powinien być opatrzony czytelnym
podpisem/podpisami.

6

W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.

7

Dopuszcza się złożenie tylko jednego wniosku dla jednego budynku.

8

Wniosek wraz z załącznikami zostanie zarejestrowany, Wnioskodawca otrzyma numer ewidencyjny, o
którym zostanie poinformowany.

9

Numer ewidencyjny Wniosku służyć będzie do identyfikacji w trakcie realizacji Projektu.

10 Grantodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści
wniosku lub załączników. Brakujące dokumenty/elementy wniosku mogą być uzupełnione po
jednokrotnym wezwaniu do uzupełnienia. Wezwanie do uzupełnienia przeprowadzone będzie drogą
telefoniczną lub e-mailową na podstawie danych zawartych we wniosku. Dopuszcza się uzupełnienie
wniosków w terminie wskazanym w wezwaniu. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie
zostaną odrzucone.
11 Wnioski będą podlegać ocenie i weryfikacji zgodnie z zapisami „Kryteriów wyboru Wniosków”
zamieszczonymi w punkcie VII Regulaminu.

III

WNIOSKODAWCY
1

Wnioskodawcą może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Wodzisławia Śląskiego, w obrębie
której zostanie zamontowana instalacja objęta projektem.

2

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, dla których budynek objęty Projektem stanowi miejsce
rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej. Do projektu nie mogą być zgłoszone budynki, które
stanowią miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.

3

W przypadku zarejestrowanej w budynku objętym projektem działalności gospodarczej lub rolniczej,
mieszkaniec deklaruje, że energia cieplna będzie wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe, co
zostaje potwierdzone oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 6 do Wniosku o wypłatę grantu.

4

W przypadku współwłasności nieruchomości / budynku mieszkalnego wszyscy współwłaściciele muszą
wyrazić zgodę na udział w Projekcie i na etapie składania wniosku upoważnić jedną osobę do
reprezentowania w całym procesie realizacji Projektu.

5

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba nieposiadająca zaległych zobowiązań finansowych z tytułu
podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec gminy, na obszarze której zlokalizowana jest
nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu. Warunek będzie weryfikowany na etapie
podpisania Umowy powierzenia grantu.

6

Wymagany jest uregulowany stan prawny nieruchomości objętej wnioskiem.

7

Wnioskodawca, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie, zobowiązuje się do współpracy
z Grantodawcą, udzielania wszelkich informacji, przedkładania wymaganych dokumentów oraz
zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby działań kontrolnych.

IV

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA
O PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU
1

Wniosek o przystąpienie do projektu składa się z:
1.a wniosku o przyznanie grantu,
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1.b ankiety technicznej zgodnej z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu,
1.c upoważnienia do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli lub użytkowników
wieczystych (jeżeli dotyczy),
1.d pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
1.e kserokopii Karty Dużej Rodziny przyznana na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy),
1.f kserokopii postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy),
1.g zdjęcia obecnego źródła ciepła z widoczną i czytelną tabliczką znamionową lub innego,
równoważnego dokumentu potwierdzającego rok produkcji kotła/pieca,
1.h zaświadczenia dot. możliwości/braku możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej
wydane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335
Jastrzębie-Zdrój,
1.i zdjęcia obecnego źródła ciepła z widoczną i czytelną tabliczką znamionową lub inny
równoważny dokument potwierdzający rok produkcji obecnego kotła/pieca,
1.j dokumentacji zdjęciowej budynku z różnych stron (3-5 zdjęć).
2

Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez właściciela /
współwłaściciela lub użytkownika wieczystego.

3

Koszty związane z przygotowaniem wniosku i pozyskaniem załączników pokrywa Wnioskodawca. W
przypadku niezakwalifikowania się do Projektu, nieuzyskania przez Grantodawcę dofinansowania,
wycofania się Grantodawcy z Projektu lub z innych przyczyn niezależnych od Grantodawcy, koszty nie
podlegają zwrotowi.

V

INFORMACJE FINANSOWE
1

Warunkiem otrzymania przez Wnioskodawcę grantu jest:
1.a uzyskanie przez Grantodawcę dofinansowania dla projektu,
1.b terminowe złożenie przez Wnioskodawcę wszystkich dokumentów wymaganych niniejszym
Regulaminem,
1.c umieszczenie Wnioskodawcy na „Liście podstawowej”.

2

Wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów kwalifikowanych przekraczających wysokość
przyznanego grantu oraz 100% kosztów niekwalifikowanych.

3

Wnioskodawca może łączyć Grant z innym publicznym źródłem dofinansowania do kosztów instalacji
objętej projektem, za wyjątkiem Programu ograniczania emisji - „Czyste powietrze dla Miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022".

4

Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowany i zostanie w całości sfinansowany przez
Wnioskodawcę. Wykonawca nalicza stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej z Ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5

Kwestie opodatkowania Grantu podatkiem dochodowym od osób fizycznych regulują odrębne przepisy.
Regulamin nie rozstrzyga czy przychód z Grantu jest zwolniony z podatku dochodowego.

6

Maksymalna wysokość Grantu dla poszczególnych instalacji wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych
netto, ale nie więcej niż:
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Instalacja węzła ciepła

8 000,00 zł

Instalacja kotła na pelet

8 000,00 zł

Instalacja kotła gazowego kondensacyjnego

11 000,00 zł

Instalacja pompy ciepła c.o.

13 000,00 zł

Kwoty wymienione w punkcie V.6 stanowią maksymalną możliwą do pozyskania przez Grantobiorcę
dotację, dla poszczególnych instalacji.

PROCEDURA WYBORU GRANTOBIORCÓW

VI
1

Po zebraniu wszystkich wniosków o przyznanie grantu przeprowadzona zostanie ostateczna weryfikacja
formalno–prawna oraz merytoryczno-punktowa, w efekcie której utworzona zostanie „Lista
podstawowa” i „Lista rezerwowa”. O kolejności na obu listach będzie decydował wynik punktowy
ustalony w oparciu o kryteria zdefiniowane w punkcie VII.

2

W ramach procedury wyboru nie przewidziano procedury odwoławczej.

3

„Lista podstawowa” oraz „Lista rezerwowa” zostaną umieszczone na stronie internetowej
https://wodzislaw-slaski.pl/ z podaniem numerów ewidencyjnych i ilości uzyskanych punktów, nie
później niż 14 dni od zakończenia naboru.

4

Wnioskodawcy z „Listy rezerwowej” mogą wziąć udział w Projekcie w przypadku:
a

rezygnacji Wnioskodawcy umieszczonego na „Liście podstawowej”,

b

wykluczenia Wnioskodawcy z „Listy podstawowej”,

c

ewentualnych oszczędności w Projekcie, o ile Urząd Marszałkowski dopuści taką możliwość.

5

Wybór Wnioskodawcy z „Listy rezerwowej” na „Listę podstawową” będzie dokonywany
z uwzględnieniem typu zastępowanej instalacji.

6

Wnioskodawca do dnia podpisania Umowy powierzenia grantu ma możliwość wycofania Wniosku
poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie.

7

W przypadku braku Wnioskodawców na „Liście rezerwowej” Grantodawca zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia naboru uzupełniającego w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze
uzupełniającym.

KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW

VII

Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie na „Listę podstawową” i na ewentualną „Listę rezerwową”
przeprowadzony zostanie w następujących etapach:
1
2

formalno-prawnym,
merytoryczno-punktowym.

VII.1. Kryteria formalno-prawne - dopuszczające:
Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:
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1

Wnioskodawcą jest osoba/-y fizyczna/-e posiadająca/-e tytuł prawny do nieruchomości objętej
wnioskiem, tj. będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym tej
nieruchomości.

2

Nieruchomość objęta wnioskiem położona jest w mieście Wodzisław Śląski.

3

W budynku objętym wnioskiem nie jest prowadzona działalność gospodarcza – dopuszcza się, by
budynek stanowił miejsce rejestracji działalności gospodarczej.

4

Budynek objęty wnioskiem spełnia minimalny standard efektywności energetycznej, tj.:
4.a budynek, dla którego pierwszy wpis w dzienniku budowy został dokonany nie wcześniej niż
01.01.2009 r.,
lub
4.b nie wcześniej niż 01.01.2011 r. w budynku wykonano:
-

kompletną wymianę/modernizację stolarki okienną i drzwiowej zewnętrznej oraz docieplono
stropy,

lub
-

kompletną wymianę/modernizację stolarki okienną i drzwiowej zewnętrznej oraz docieplono
podłogę na gruncie

lub
-

kompletną wymianę/modernizację stolarki okienną i drzwiowej zewnętrznej oraz docieplono
fundament

lub
-

kompletną wymianę/modernizację stolarki okienną i drzwiowej zewnętrznej oraz docieplono
dach/stropodach

Jeżeli budynek nie spełnia tego standardu na moment składania wniosku o przyznanie grantu, może
zostać objęty projektem pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do przeprowadzenia
termomodernizacji budynku w wymaganym zakresie pozwalającym na uznanie, że budynek spełnia
minimalny standard energetyczny, na potwierdzenie czego Wnioskodawca wskazuje stosowne
oświadczenie w treści wniosku. Termomodernizacja musi zostać wykonana przed podpisaniem Umowy
powierzenia grantu. Na potwierdzenie wykonanych prac Wnioskodawca przedłoży oświadczenie o
wykonaniu prac termomodernizacyjnych i spełnieniu przez budynek wymogu minimalnego standardu
energetycznego.
5

Wymagany Wniosek o przyznanie grantu wraz z załącznikami podpisany jest przez
właściciela/współwłaściciela(i)/ użytkownika wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem. W
przypadku działania przez pełnomocnika, wymagane jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa.

6

Grant może zostać przyznany wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest źródło ciepła lub
miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN
303-5:2012. Nie ma możliwości przyznania grantu na modernizację/wymianę objętą projektem
w przypadku, gdy obecnym źródłem ogrzewania budynku jest kocioł gazowy, pompa ciepła c.o., kocioł
na paliwo stałe klasy min. 4 (norma PN-EN 303-5:2012) lub zgodny z Dyrektywą w sprawie Ecodesign,
ogrzewanie elektryczne lub przyłącze do sieci ciepłowniczej.
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VII.2. Kryteria merytoryczne - punktowe:
Kryterium społeczne:
1

Wniosek składa członek gospodarstwa domowego, którego członkowie posiadają kartę dużej rodziny na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 r. poz. 1348 późn.
zm.). – 1 pkt

2

Wniosek składa członek gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi rodzina zastępcza w
rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). – 1 pkt

Na potwierdzenie spełniania któregoś z w/w kryteriów społecznych, Wnioskodawca zobowiązany jest
dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu):
1
2

Dla gospodarstw domowych posiadających – kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 poz. 1348 z późn. zm.).
Dla gospodarstw domowych, w których skład wchodzi rodzina zastępcza – postanowienie sądu o
ustanowieniu rodziny zastępczej.

W przypadku niespełnienia żadnego z powyższych warunków Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.

Kryterium nieruchomości:
Wnioskodawca jest zameldowany i mieszka pod tym samym adresem, gdzie ma być wykonana
wymiana/modernizacja objęta wnioskiem (kryterium weryfikowane na podstawie zapisów Wniosku o przyznanie
grantu) – 1 pkt.
W przypadku niespełnienia powyższego warunku Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.

Kryterium „pilności” wymiany źródła ciepła:
Budynek objęty wnioskiem do celów ogrzewania posiada na moment złożenia wniosku o przyznanie grantu:
i.1 kocioł/piec na paliwo stałe z datą produkcji od 2007 do 2012, bez certyfikatu klasy 3 zgodnego z normą
PN-EN 303-5:2012 – 3 pkt,
i.2 kocioł/piec na paliwo stałe z datą produkcji od 2013 do 31 sierpnia 2017 bez certyfikatu klasy 3
zgodnego z normą PN-EN 303-5:2012 – 2 pkt,
i.3 kocioł/piec klasy 3 posiadające certyfikat PN-EN 303-5:2012 - 1 pkt.
W przypadku niespełnienia żadnego z powyższych warunków Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt.
Na potwierdzenie spełniania w/w kryterium Wnioskodawca dołącza do wniosku dokument potwierdzający
„wiek kotła” – zdjęcie kotła (w tym zbliżenie na tabliczkę znamionową, jeśli istnieje) lub równoważny
dokument potwierdzający datę produkcji kotła/pieca.

Kryterium posiadania Odnawialnego Źródła Energii
1
2

W budynku objętym projektem zamontowano co najmniej jedno Odnawialne Źródło Energii (np.
instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, pompę ciepła do celów c.w.u.) – 1 pkt
W budynku objętym projektem nie zamontowano żadnego Odnawialnego Źródła Energii – 0 pkt,

Kryterium techniczne:
1

Budynek został poddany pełnej termomodernizacji (rozumianej jako termoizolacja ścian wraz z
kompletną wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wraz z wykonanym dociepleniem
stropu/dachu/stropodachu/ podłóg na gruncie/ fundamentów) – 2 pkt
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2

3

Budynek został poddany niepełnej termomodernizacji (rozumianej jako wykonanie kompletnej wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z dociepleniem minimum jednego z elementów: stropu/
dachu/stropodachu/ podłóg na gruncie/ fundamentów) – 1 pkt,
Budynek zostanie poddany termomodernizacji nie później niż do momentu podpisania Umowy o
powierzenie grantu – 0 pkt

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o przyznanie grantu oraz ankiety technicznej.

Kryterium rozstrzygające (w przypadku takiej samej liczby punktów) – powierzchnia użytkowa
budynku:
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wielkość powierzchni użytkowej budynku objętego
wnioskiem, będzie traktowana jako kryterium rozstrzygające, przyjmując, że gospodarstwo domowe z większą
powierzchnią użytkową znajduje się wyżej na liście niż gospodarstwo z mniejszą powierzchnią użytkową .

DODATKOWE WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

VIII
1

Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu może być zrealizowana po dacie podpisania Umowy
powierzenia grantu, przy czym projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania
dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020, o czym Grantodawca poinformuje Wnioskodawców
w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

2

Grantobiorca zobowiązuje się do zlikwidowania dotychczasowego źródła ciepła, co zostanie
potwierdzone stosownymi dokumentami, np. protokół złomowania kotła.

3

Przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu Grantodawca zwróci się do Instytucji Zarządzającej o
wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie udostępnienia informacji z rejestru podmiotów
wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 poz. 305 ze zm.) dot. zakwalifikowanego Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest zobowiązany
do przedstawienia Grantodawcy informacji niezbędnych do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej w
tej sprawie. W przypadku podpisania Umowy powierzenia grantu przed uzyskaniem potwierdzenia, że
Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych, Grantodawca zastrzega sobie prawo
do wypowiedzenia umowy, jeśli okaże się, że podmiot figuruje w rejestrze.

4

W przypadku wyboru wariantu wymiany źródła ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne
(zasilane gazem, biomasą lub innymi odnawialnymi źródłami energii), Wnioskodawca musi udowodnić,
że nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione
ekonomicznie. Na potwierdzenie powyższego dołączy stosowne zaświadczenie z PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemysłowa SA ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, (w celu otrzymania
zaświadczenia należy wypełnić stosowny druk dostępny na stronie internetowej https://www.ptep.pl/dlaklienta/przylacz-sie-do-sieci-cieplowniczej/dokumenty-do-pobrania i przesłać go drogą elektroniczna na
adres: bok@termika.pgnig.pl).

5

Grantobiorca zobowiązuje się do odbioru końcowego instalacji objętej projektem pod nadzorem
inspektora nadzoru wybranego przez Grantodawcę.

6

Grantobiorca zobowiązuje się do zapewnienia instalacji objętej projektem niezbędnych warunków do
prawidłowego funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem, wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji
obsługi, dokumentacji technicznej, a przede wszystkim zapewnienia prawidłowej konserwacji urządzeń.

7

Jeżeli budynek nie spełnia na etapie wnioskowania o przyznanie grantu minimalnego standardu
efektywności energetycznej, Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac
termomodernizacyjnych i ich potwierdzenia przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu (poprzez
złożenie oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonane prace, np. faktury za usługę
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termomodernizacyjną, faktury za materiały w przypadku tzw. systemu gospodarczego lub inne
równoważne dokumenty oraz dokumentację zdjęciową z przeprowadzonych prac).
8

IX

Grantobiorca zobowiązuje się do przekazywania, przedkładania na każde wezwanie Grantodawcy
wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu zarówno na etapie realizacji, jak i w czasie
trwałości projektu.

PROCEDURA UDZIELENIA GRANTU
1

Grantodawca poinformuje Wnioskodawców znajdujących się na „Liście podstawowej” za pomocą
poczty elektronicznej lub telefonicznie o podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim
o dofinansowanie dla Projektu. Grantodawca wezwie Wnioskodawców do złożenia deklaracji gotowości
realizacji projektu (Załącznik nr 8 do Regulaminu) i wyznaczy termin jej złożenia. Zadeklarowany termin
podpisania umowy nie może być późniejszy niż 31.07. 2022 r.

2

Wnioskodawca, który do 31.07.2022 r. nie podpisze Umowy powierzenia grantu, zostanie usunięty z
listy uczestników projektu, o czym Grantodawca poinformuje mailowo lub telefonicznie.

3

Wnioskodawca zobowiązany jest do samodzielnego wyboru Wykonawcy z zachowaniem wymogów
technicznych określonych w Załączniku nr 2 oraz do poniesienia wydatków w sposób celowy, racjonalny
i oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

4

Czas realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji objętej projektem reguluje Umowa
powierzenia grantu oraz Umowa z Wykonawcą.

5

Grant wypłacany jest przelewem na konto Grantobiorcy wskazane we wniosku o wypłatę Grantu
(Załącznik nr 7) w terminie i na warunkach określonych w Umowie powierzenia Grantu.

6

Przed przekazaniem środków Grantobiorcy, Grantodawca dokona wizji w terenie i weryfikacji
przedłożonych przez Grantobiorcę dokumentów.

7

Stwierdzenie przez Grantodawcę uchybień jest podstawą do wstrzymania wypłaty Grantu, o czym
Grantobiorca zostanie poinformowany na piśmie.

8

W przypadku stwierdzenia uchybień Grantobiorca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym
przez Grantodawcę terminie. O usunięciu uchybień Grantobiorca zobowiązany jest poinformować
Grantodawcę e-mailowo lub pisemnie.

9

Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków,
stanowiących koszty kwalifikowalne. Nie ma możliwości wypłaty Grantobiorcy grantu w formie zaliczki
na poczet przyszłych wydatków.

10 Kwalifikowalność kosztów dotyczy jedynie wydatków poniesionych po dniu podpisania Umowy
powierzenia grantu.
11 Rozwiązanie Umowy powierzenia Grantu skutkuje niewypłaceniem Grantobiorcy Grantu,
a w przypadku, gdy rozwiązanie umowy nastąpiło po przekazaniu Grantu wiąże się z koniecznością jego
zwrotu na zasadach określonych w Umowie powierzenia Grantu.

NARUSZENIE WARUNKÓW UDZIELENIA GRANTU, MONITORING ORAZ
KONTROLA

X
1

Naruszenie Umowy powierzenia grantu skutkować będzie rozwiązaniem Umowy przez Grantodawcę i
koniecznością zwrotu grantu przez Grantobiorcę powiększonego o odsetki ustawowe za opóźnienie
naliczane od dnia przekazania grantu. Za naruszenie zostanie uznane w szczególności w zakresie:

Id: B93A1297-BCA5-4242-970F-9B9622C8C794. Podpisany

Strona 11

1.a zmiany sposobu użytkowania instalacji lub jej elementów;
1.b wykorzystania ciepła z instalacji na cele inne niż określone w regulaminie;
1.c zmiany lokalizacji jakichkolwiek elementów instalacji bez zgody Grantodawcy;
1.d zmiany własności jakichkolwiek elementów instalacji bez zgody Grantodawcy;
1.e samodzielnej modyfikacji instalacji;
1.f zniszczenia, utraty lub kradzieży instalacji i jej nieodtworzenia w terminie 45 dni od wezwania.
2

Grantodawca (bądź podmioty działające z jego upoważnienia) oraz podmioty uprawnione do kontroli
funduszy Unii Europejskiej mają prawo kontroli realizacji zadania oraz utrzymania jego trwałości przez
Grantobiorcę na każdym etapie realizacji projektu, w szczególności po zrealizowaniu zadania oraz
w okresie trwałości projektu.

3

W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2, mogą być przeprowadzane oględziny budynku oraz miejsca
realizacji zadania.

4

W ramach kontroli podmioty wskazane w ust. 2 mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które
mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji zadania oraz żądać udzielenia ustnie
lub na piśmie informacji dotyczących realizacji zadania. Dokumenty związane z realizacją zadania (w
tym przedkładane do rozliczenia Grantodawcy) Grantobiorca jest zobowiązany przechowywać w całym
okresie trwania projektu (na etapie realizacji i trwałości).

5

Grantodawca przewiduje następujące metody monitorowania i kontroli realizacji Projektu:
5.a kontakt z Grantobiorcami poprzez e-mail, telefon, pisemnie – przekazywanie informacji,
wyjaśnień itp.
5.b dokonywanie oględzin w terenie,
5.c udział inspektora nadzoru w oparciu o usługi podmiotu zewnętrznego w odbiorze instalacji
objętej projektem.

6

Kontroli osiągnięcia efektu rzeczowego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy powierzenia
grantu Grantodawca lub jego przedstawiciel dokona przed wypłatą Grantu w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty zakończenia prac montażowych, w formie oględzin (wizji) w terenie, w ramach
których zostanie wykonana dokumentacja zdjęciowa elementów instalacji źródła ciepła. Po dokonaniu
czynności kontrolnych przedstawiciel Grantodawcy zatwierdza Protokół Odbioru. W szczególnych
okolicznościach dopuszcza się przeprowadzenie odbioru w formie zdalnej.

7

W zakresie działań kontrolnych przed wypłatą środków Grantodawca każdorazowo dokonuje
weryfikacji dokumentów, informacji i wyjaśnień przekazywanych przez Grantobiorcę na etapie
rozliczenia grantu.

8

Każdy Grantobiorca jest zobowiązany dostarczać dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielać
wyjaśnień i informacji, a także umożliwić oględziny w terenie w określonym przez kontrolujących
terminie.

9

W przypadku odmowy poddania się kontroli, jej utrudniania, niewykonania zaleceń pokontrolnych bądź
negatywnego wyniku kontroli, Grantodawcy będzie przysługiwać możliwość nałożenia na Grantobiorcę
kary finansowej na zasadach ustalonych w umowie z Grantobiorcą. Brak wpłaty w wyznaczonym
pisemnie terminie oznaczać będzie, iż grant będzie podlegać zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi,
w terminie określonym w Umowie powierzenia grantu.

10 Protokoły z kontroli (zawierające m.in. informacje o dacie, miejscu, celu, zakresie kontroli, osobach
uczestniczących) oraz protokoły z oględzin oraz inne dokumenty i wyjaśnienia zgromadzone w trakcie
kontroli tworzą akta kontroli. Za ich przechowywanie i archiwizację odpowiada Grantodawca.
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11 Z kontroli obejmującej oględziny w terenie, o których mowa w ust. 6 i weryfikacji dokumentów, o której
mowa w ust. 7 nie ma konieczności sporządzania protokołów.
12 Grantodawca przeprowadza monitoring powierzonych Grantów oraz kontrolę wskaźników Projektu
wskazanych w Umowie powierzenia grantu w okresie trwałości projektu.
13 Grantobiorca ma obowiązek współpracować z Grantodawcą w okresie trwałości w zakresie niezbędnym
do monitoringu wskaźników projektu.
14 Grantobiorca zobowiązany jest do przekazywania informacji dot. ilości wyprodukowanej energii cieplnej
wg wskazań układów opomiarowania, w jakie wyposażona jest instalacja zamontowanego w ramach
projektu źródła ciepła i/lub ilości zużywanego paliwa w terminach wskazanych przez Grantodawcę.
15 Grant wykorzystany niezgodnie z celami Projektu, pobrany nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w terminie określonym w Umowie
powierzenia grantu.
16 Grantodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku uzyskania
informacji o tym, że Grantobiorca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania
dofinansowania.
17 W przypadku zmiany własności budynku objętego wnioskiem w okresie po złożeniu wniosku o
przyznanie grantu, ale przed podpisaniem Umowy powierzenia grantu, nowy właściciel może wejść w
prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia.
18 W przypadku zmiany własności budynku objętego wnioskiem po podpisaniu Umowy powierzenia
grantu, nowy właściciel zobowiązany jest do przejęcia praw i obowiązków Grantobiorcy na podstawie
stosownej umowy cesji lub analogicznego dokumentu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI
1

Szczegółowe postanowienia udziału w projekcie zawierać będzie Umowa powierzenia Grantu.

2

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydent Miasta Wodzisław Śląski.

3

Grantodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jeżeli zmiana dokonywana będzie po
przeprowadzeniu naboru, uczestnicy z „Listy podstawowej” będą informowani o dokonanych zmianach
oraz o możliwości rezygnacji z projektu.

4

Uczestnik Projektu, przystępując do Projektu, ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich
informacji związanych z jego realizacją, które może uzyskać na stronie internetowej gminy
www.wodzislaw-slaski.pl

5

Grantodawca będzie kontaktować się z Wnioskodawcą, a później Grantobiorcą, za pośrednictwem
poczty elektronicznej, telefonu lub wybranego operatora pocztowego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
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ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
Załącznik 1
Wzór Wniosku o przyznanie grantu oraz wykaz załączników do wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami
i upoważnieniem do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli - jeżeli dotyczy
Załącznik 2
Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla
urządzeń
Załącznik 3
Minimalny zakres testów i pomiarów, po montażu instalacji objętej projektem
Załącznik 4
Wzór Protokołu Odbioru
Załącznik 5
Karta Audytu energetycznego
Załącznik 6
Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Załącznik 7
Wzór wniosku o wypłatę grantu
Załącznik 8
Wzór deklaracji gotowości realizacji grantu
Załącznik 9
Wzór protokołu likwidacji/wyłączenia kotła
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Załącznik 1 do Regulaminu

Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”
Data wpływu
(wypełnia Urząd)
Numer wniosku:

Wnioskodawca:
Imię, nazwisko
Adres zamieszkania
Nr telefonu
Adres e-mail
Adres budynku objętego wnioskiem
Tytuł prawny (właściwe podkreślić)

Własność/ współwłasność/ użytkowanie wieczyste

Numer księgi wieczystej dla
nieruchomości objętej wnioskiem
Pozostali współwłaściciele:

1.
2.
3.
(…)

Wnioskuję o udział w projekcie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta
Wodzisławia Śląskiego”, planowanym do realizacji przez miasto Wodzisław Śląski w ramach działania 4.6 RPO
WSL 2014-2020, Poddziałanie 4.6.1 – Czyste powietrze – konkurs i deklaruję montaż jednej z poniższych
instalacji:
węzła cieplnego
kotła na pelet
kotła gazowego kondensacyjnego
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powietrznej pompy ciepła do c.o.
(proszę zaznaczyć „X” we właściwym polu)

Oświadczam, że: *(proszę zaznaczyć „X” we właściwym polu)

•

Członkowie gospodarstwa domowego objętego niniejszym Wnioskiem posiadają kartę dużej rodziny na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1348 z późn.
zm.).

•

W skład gospodarstwa domowego wchodzi rodzina zastępcza w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

•

W budynku mieszkalnym nie jest zarejestrowana ani nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub
rolnicza.

•

W budynku objętym Projektem jest zarejestrowana działalność gospodarcza lub rolnicza, natomiast
działalność ta nie jest prowadzona w tym budynku.

Budynek objęty wnioskiem do celów ogrzewania posiada na moment złożenia wniosku o przyznanie grantu:

•

kocioł/piec na paliwo stałe z datą produkcji od 2007 do 2012, bez certyfikatu klasy 3 zgodnego z normą
PN-EN 303-5:2012,

•

kocioł/piec na paliwo stałe z datą produkcji od 2013 do 31 sierpnia 2017 bez certyfikatu klasy 3 zgodnego
z normą PN-EN 303-5:2012,

•

kocioł/piec na paliwo stałe klasy 3 posiadający certyfikat PN-EN 303-5:2012

•

kocioł na paliwo stałe z datą produkcji ……………. r.

•

W budynku objętym projektem zamontowano co najmniej jedno Odnawialne Źródło Energii (np.
instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, pompę ciepła do celów c.w.u.).

•

W budynku objętym projektem nie zamontowano żadnego Odnawialnego Źródła Energii.

•

Budynek objęty wnioskiem został poddany pełnej termomodernizacji (rozumianej jako termoizolacja
ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz docieplenie dachu/stropodachu/ podłóg
na gruncie/ fundamentów)
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•

Budynek objęty wnioskiem został poddany niepełnej termomodernizacji (wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej zewnętrznej oraz docieplenie dachu/stropodachu lub podłóg na gruncie lub fundamentów)

•

Budynek objęty wnioskiem nie został poddany termomodernizacji, ale zostanie stermomodernizowany
przed podpisaniem umowy powierzenia grantu, w celu spełnienia przez budynek wymogu minimalnego
standardu energetycznego.

•

Wnioskodawca mieszka i jest zameldowany pod tym samym adresem, pod którym ma być wykonana
wymiana/modernizacja objęta wnioskiem

•

Wnioskodawca nie mieszka/ nie jest zameldowany pod tym samym adresem, pod którym ma być
wykonana wymiana/modernizacja objęta wnioskiem

Budynek objęty wnioskiem spełnia wymóg minimalnego standardu efektywności energetycznej, tj:

•

pierwszy wpis w dzienniku budowy został dokonany nie wcześniej niż 01.01.2009 r.,
lub

•

nie wcześniej niż 01.01.2011 r. w budynku wykonano termomodernizację rozumianą jako modernizację/
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynku wraz z: wykonaniem w
pomieszczeniach mieszkalnych docieplenia stropów, lub docieplenia podłóg na gruncie lub docieplenia
fundamentów, lub docieplenia stropodachu lub dachu,

•

Budynek objęty wnioskiem nie spełnia wymogu minimalnego standardu efektywności energetycznej –
oświadczam, że do czasu podpisania umowy powierzenia grantu wykonam niezbędne działania
termomodernizacyjne w celu spełnienia przez budynek objęty Projektem wymogu minimalnego
standardu energetycznego.

•

Budynek ma możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej.

•

Budynek ma możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej, jednak podłączenie nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

•

Budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Ponadto, oświadczam, iż:
⚫ Jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej projektem.
⚫ Będę utrzymywać działającą instalację dofinansowaną ze środków EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 począwszy od momentu jej
zamontowania aż do zakończenia okresu trwałości projektu.
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⚫ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach
związanych z niniejszym Projektem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz ich wykorzystywanie i przekazywanie
firmie przygotowującej dokumentację aplikacyjną w celach związanych z realizacją projektu.
⚫ Zobowiązuję się do wniesienia wkładu własnego, tj. pokrycia kosztów kwalifikowalnych
przekraczających wysokość grantu oraz całości kosztów niekwalifikowalnych.
⚫ Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru wniosków i realizacji „Wymiana źródeł ciepła w budynkach
jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” oraz wszystkimi jego załącznikami i
akceptuję treść tych dokumentów, będąc świadomym/świadomą wymagań wynikających z Regulaminu
obejmujących m.in.:
 brak jakichkolwiek zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz miasta Wodzisław
Śląski.
 konieczność likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.

…………………………………………………….….
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy
Załączniki do Wniosku o przyznanie grantu:
1. Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu
prawnego do nieruchomości (jeżeli dotyczy).
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
3. Kserokopia karty dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz.U. 2020 poz. 1348 z późn. zm.) lub zdjęcie/printscreen aplikacji (jeśli dotyczy)
4. Postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeśli dotyczy)
5. Zdjęcie obecnego źródła ciepła z widoczną i czytelną tabliczką znamionową lub inny równoważny
dokument potwierdzający rok produkcji obecnego kotła/pieca
6. Dokumentacja zdjęciowa budynku z różnych stron (3-5 zdjęć)
7. Dokument potwierdzający spełnianie przez budynek wymogu minimalnego standardu efektywności
energetycznej (kopia pierwszych stron dziennika budowy - jeśli dotyczy)
8. Ankieta techniczna (wg wzoru w Załączniku nr 5 do Regulaminu)
9. Zaświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej
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WZÓR

Upoważnienie do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych
nieruchomości objętej wnioskiem

Ja,

niżej

podpisany/-a

……….……………............................................

w ………………….……………………………

przy

zamieszkały/a

ul………………………………………………..

legitymujący/a się dowodem osobistym nr: ........................................................ upoważniam Pana/Panią
……………………………………………………………………...
w ……………………..…………………

przy

zamieszkałego/-łą

ul……………………………………………………..

legitymującą się dowodem osobistym nr:....................................................................... do złożenia wniosku o
przyznanie grantu i do reprezentowania mnie w całym procesie realizacji Projektu „Wymiana źródeł ciepła w
budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”.

…………………………………………… data i
czytelny podpis właściciela /współwłaściciela / użytkownika
wieczystego nieruchomości

Id: B93A1297-BCA5-4242-970F-9B9622C8C794. Podpisany

Strona 19

Załącznik 2 do Regulaminu

Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach projektu grantowego oraz
minimalne wymagania dla urządzeń.

Zakres przedsięwzięcia dla instalacji kotła gazowego kondensacyjnego
Minimalny zakres przedsięwzięcia obejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dostawa elementów składowych instalacji z kotłem gazowym kondensacyjnym.
Montaż kotła w pomieszczeniu spełniającym wymagania techniczne.
Montaż zasobnika (w przypadku kotła jednofunkcyjnego).
Wykonanie połączeń hydraulicznych.
Wykonanie izolacji rurociągów oraz prac zabezpieczających.
Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez
przegrody budowlane).
Integracja instalacji z kotłem gazowym kondensacyjnym z istniejącą armaturą.
Wykonanie układu automatyki i sterowania.
Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji.
Pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm.
Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych
Ew. demontaż starego źródła ciepła
Ew. Wymiana/montaż wkładu kominowego, w przypadku konieczności takiej wymiany/montażu
stwierdzonej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w opinii kominiarskiej wydanej przed
rozpoczęciem modernizacji kotłowni lub jeśli taka konieczność wynika z wymagań producenta
montowanego urządzenia.

Wymagania w zakresie urządzeń i poszczególnych elementów instalacji z kotłem gazowym
Kocioł gazowy kondensacyjny
Dopuszcza się montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy grzewczej nie mniejszej niż 10 kW i nie
większej niż 32 kW do przebudowanej istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
Możliwe jest zastosowanie kotła jednofunkcyjnego wraz z zasobnikiem c.w.u. lub zastosowanie kotła
dwufunkcyjnego bez zasobnika. Kocioł powinien posiadać możliwość kontroli procesu spalania co zapewni niską
emisję substancji szkodliwych.
Minimalne wymagania w zakresie kotłów gazowych kondensacyjnych przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Minimalne wymagania dla kotłów gazowych kondensacyjnych
Nazwa parametru

Wartość

Typ kotła

Kocioł gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny lub dwufunkcyjny
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Typ paliwa

gaz ziemny lub gaz płynny LPG*

Znamionowa moc cieplna przy 50/30 C

nie więcej niż 32 kW

Moc minimalna

nie więcej niż 3,5 kW

Sprawność znormalizowana przy 40/30 C

powyżej 97% (Hs)

Materiał wymiennika

stal nierdzewna

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu

poniżej 53 db(A)

Klasa energetyczna

A

Gwarancja producenta

Minimum 5 lata

Obsługa przez internet

TAK

Kontrola procesu spalania

TAK

* W przypadku stosowania paliwa w postaci gazu płynnego LPG, zbiornik na paliwo oraz jego podłączenie do instalacji kotła gazowego
nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych.

Zasobnik c.w.u.
Dopuszcza się zastosowanie zasobnika cwu (o ile jest on zintegrowany z kotłem).
W przypadku kotłów jednofunkcyjnych dopuszczalne jest zastosowanie zasobnika c.w.u. dobranego z
uwzględnieniem zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla
osób mieszkających w budynku.
Zasobniki muszą posiadać izolację termiczną w postaci pianki poliuretanowej lub polistyrenowej w celu
zmniejszenia strat ciepła układu. Każdy zbiornik ma być zabezpieczony antykorozyjnie i higienicznie.
W przypadku, kiedy dotychczasowy zasobnik cwu jest sprawny i może funkcjonować z nowo montowanym
kotłem kondensacyjnym (nie powodując np. obniżenia sprawności, utraty gwarancji itp.), uczestnik nie musi
montować nowego zasobnika.
System sterowania
Sterownik kotła musi zapewnić przynajmniej możliwość sterowania pompami obiegowymi i jednym zaworem
mieszającym;

Naczynie wzbiorcze, przeponowe
Instalację grzewczą należy wyposażyć w naczynie wzbiorcze, przeponowe (jeżeli nie posiada), odpowiednio
dobrane do wielkości instalacji uwzględniając ciśnienie wstępne oraz ciśnienie instalacji do parametrów instalacji
hydraulicznej.
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Wymagania w zakresie prac montażowych
Połączenia hydrauliczne (rurociągi)
Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami należy wykonać z rur o odpowiednich średnicach zapewniających
zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. Rurociągi należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Zaleca
się, aby rurociągi były wykonane w materiałów zastosowanych w istniejącej instalacji CO w danym obiekcie.
Izolację termiczną rurociągów grzewczych należy wykonać z wysokiej jakości otulin z pianki polietylenowej
(PE) o maksymalnej temperaturze pracy do 95oC.
Średnica rurociągów ma zostać określona na podstawie mocy i przepływów mających wystąpić w instalacji. Pod
uwagę mają zostać wzięte:
● wartość przepływu wody w rurociągach,
● moc cieplna do możliwa do przepuszczenia przez dany rurociąg,
● różnica temperatur zasilania i powrotu danej instalacji.
Posadowienie kotła
Dopuszczalny jest kocioł stojący lub wiszący. Pomieszczenie kotłowni, w którym ustawiono kotły powinno
odpowiadać podstawowym wymaganiom bezpieczeństwa. Kocioł należy posadowić w pomieszczeniach nie
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem nie może być
wykonana z materiałów palnych (minimum 0,5 m od krawędzi kotła).
Montaż hydrauliczny
Montaż hydrauliczny polega na podłączeniu przewodów zasilania i powrotu instalacji grzewczej i ciepłej wody
użytkowej do odpowiednich króćców przy kotle. Instalację i podłączenia kotła muszą zostać wykonane przez
osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.
Wysokość kotłowni
Kotły na paliwo gazowe należy zainstalować w wydzielonych pomieszczeniach technicznych. Wysokość
pomieszczenia kotła powinna zapewnić możliwość obsługi kotła oraz wynosić minimum 2,2 m (1,9 m dla
budynków istniejących pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji).
Wentylacja kotłowni
Wentylację należy wykonać zgodnie z wymogami i przepisami w zależności od zastosowanego rodzaju komory
spalania.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji przez mróz lub wilgotne powietrze
Kotłownię należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu, aby zapewnić możliwość bezawaryjnej pracy instalacji
grzewczej.
UWAGA: W przypadku montażu kotła gazowego należy wziąć pod uwagę zapisy projektu instalacji gazowej
wewnętrznej

Zakres przedsięwzięcia dla kotłów na pelet
Minimalny zakres przedsięwzięcia obejmuje:
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1. Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji z kotłem na pelet:
- opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry instalacji,
- dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót oraz dokładną lokalizację ich
wykonywania,
- inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
2. Dostawa elementów składowych instalacji z kotłem na pelet.
3. Montaż kotła w pomieszczeniu spełniającym wymagania techniczne.
4. Montaż zasobnika (jeżeli jest wymagany).
5. Wykonanie połączeń hydraulicznych.
6. Montaż regulatora sterującego obiegami.
7. Montaż armatury towarzyszącej w tym grupy pompowej.
8. Wykonanie izolacji rurociągów oraz prac zabezpieczających.
9. Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia instalacyjne
przez przegrody budowlane).
10. Integracja instalacji z kotłem na pelet z istniejącą armaturą.
11. Wykonanie układu automatyki i sterowania.
12. Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji.
13. Pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm.
14. Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych
15. Ew. demontaż starego źródła ciepła
16. Ew. Wymiana/montaż wkładu kominowego, w przypadku konieczności takiej wymiany/montażu
stwierdzonej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w opinii kominiarskiej wydanej przed
rozpoczęciem modernizacji kotłowni lub jeśli taka konieczność wynika z wymagań producenta
montowanego urządzenia.

Wymagania w zakresie urządzeń i poszczególnych elementów instalacji z kotłem na pelet
Kocioł na pelet
Dopuszcza się montaż kotła na pelet podłączonego do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku o
mocy grzewczej nie mniejszej niż 10 kW i nie większej niż 32 kW.
Kocioł posiada deklarację producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem
odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR.
Urządzenie nie posiada rusztu awaryjnego lub rusztu dodatkowego oraz nie ma możliwości technicznych jego
zamontowania.
Minimalne wymagania w zakresie kotłów na pelet przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Minimalne wymagania dla kotłów na pelet
Nazwa parametru

Wartość

Typ kotła

Kocioł na paliwo stałe

Typ paliwa

Dostosowany do spalania paliwa Pelet A1
wg PN EN 17225-2
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Znamionowa moc cieplna

10-32 kW

Sprawność cieplna

powyżej 93%

Klasa kotła wg EN 303-5:2012

Nie niższa niż 5 oraz spełniająca
wymagania ekoprojektu w zakresie
efektywności energetycznej i emisji
zanieczyszczeń określone w
Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189
lub Rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1185

Rozpalanie / zapłon

Automatyczne

Kontrola procesu spalania

Tak

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Tak

Minimalna pojemność zbiornika na pelet

125 kg

Maksymalne ciśnienie robocze

nie mniej niż 2,5 bar

Gwarancja producenta

Minimum 5 lat

Zasobnik buforowy / c.w.u.
Dopuszcza się zastosowanie wolnostojącego pionowego zasobnika buforowego (o ile jest to niezbędne w celu
poprawnej pracy kotła i funkcjonowania instalacji) o pojemności dobranej w taki sposób, aby ich wielkość
zaspokajała potrzeby energetyczne budynek (dobrany do wielkości instalacji). Dopuszcza się montaż zasobnika
do
c.w.u
o
pojemności
do
400
litrów
(o ile jest to niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania instalacji), dobranego
z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla
osób mieszkających w budynku.
Zasobniki muszą posiadać izolację termiczną w postaci pianki poliuretanowej lub polistyrenowej w celu
zmniejszenia strat ciepła układu. Każdy zbiornik ma być zabezpieczony antykorozyjnie i higienicznie.
W przypadku, kiedy dotychczasowy zasobnik cwu jest sprawny i może funkcjonować z nowo montowanym
kotłem kondensacyjnym (nie powodując np. obniżenia sprawności, utraty gwarancji itp.), uczestnik nie musi
montować nowego zasobnika.
Pompa obiegowa kotła
Podstawowymi parametrami decydującymi o doborze pompy są: obliczeniowa wydajność pompy oraz wysokość
podnoszenia.
Wydajność
pompy
powinna
zostać
wyznaczona
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w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorników przyłączonych do danej instalacji. Użyta
pompa ma być wykonana z materiałów odpornych na korozję, a ich konstrukcja ma zapewnić szczelność
urządzenia.
System sterowania
Sterownik kotła musi zapewnić możliwość sterowania dwoma obiegami grzewczymi.
Zawór bezpieczeństwa
Kocioł peletowy jest generatorem ciepła i należy wyposażyć instalację hydrauliczną w zawór bezpieczeństwa.
Jeżeli ciśnienie w instalacji grzewczej przekracza maks. wartość 3 barów, następuje otwarcie tego zaworu. Zawór
bezpieczeństwa musi być:
• zainstalowany w najwyższym punkcie kotła,
• niemożliwy do odcięcia,
• w odległości maks. 1 m od kotła.
Ogranicznik temperatury
Kocioł peletowy musi być wyposażony w ogranicznik temperatury. Jest on zamontowany
w kotle peletowym. W przypadku przekroczenia przez kocioł temperatury 95°C następuje wyłączenie instalacji
grzewczej.
Naczynie wzbiorcze, przeponowe
Instalację grzewczą należy wyposażyć w naczynie wzbiorcze, przeponowe (jeżeli nie posiada), odpowiednio
dobrane do wielkości instalacji uwzględniając ciśnienie wstępne oraz ciśnienie instalacji do parametrów instalacji
hydraulicznej.
Wymagania w zakresie prac montażowych
Połączenia hydrauliczne (rurociągi)
Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami należy wykonać z rur o odpowiednich średnicach zapewniających
zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. Rurociągi należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Zaleca
się, aby rurociągi były wykonane w materiałów zastosowanych w istniejącej instalacji CO w danym obiekcie.
Izolację termiczną rurociągów grzewczych należy wykonać z wysokiej jakości otulin z pianki polietylenowej
(PE) o maksymalnej temperaturze pracy do 95oC.
Średnica rurociągów ma zostać określona na podstawie mocy i przepływów mających wystąpić w instalacji. Pod
uwagę mają zostać wzięte:
● wartość przepływu wody w rurociągach,
● moc cieplna do możliwa do przepuszczenia przez dany rurociąg,
● różnica temperatur zasilania i powrotu danej instalacji.
Posadowienie kotła
Pomieszczenie kotłowni, w którym ustawiono kotły powinno odpowiadać podstawowym wymaganiom
bezpieczeństwa.
Kocioł
należy
posadowić
na
niepalnym
podłożu,
w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych. W kotłowni nie wolno przechowywać ani używać
środków czyszczących zawierających chlor, halogeny lub rozpuszczalniki nitro.
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Montaż hydrauliczny
Montaż hydrauliczny polega na podłączeniu przewodów zasilania i powrotu instalacji grzewczej i ciepłej wody
użytkowej
do
odpowiednich
króćców
przy
kotle.
Instalację
i podłączenia kotła muszą zostać wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami
i doświadczeniem.
Dopuszcza się pracę instalacji w systemie zamkniętym. Pomiędzy kotłem a naczyniem nie wolno montować
żadnych zaworów odcinających. Instalacja hydrauliczna kotłowni musi zapewnić minimalną temperaturę wody
powrotnej do kotła na poziomie 55oC. Zalecana różnica temperatur w czasie pracy pomiędzy zasilaniem a
powrotem w przedziale 10-20oC.

Wysokość kotłowni
Kotły na paliwo stałe należy zainstalować w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na
kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach. Wysokość
pomieszczenia kotła powinna zapewnić możliwość czyszczenia kotłów.
Wentylacja i odpowietrzenie kotłowni
Wentylacja nawiewna: W pomieszczeniu kotła powinien znajdować się otwór niezamykalny o powierzchni co
najmniej 200 cm2
Wentylacja wywiewna: Pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż
14×14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok
komina. Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału.
Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania. Stosowanie wentylacji
wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne.
Instalacja zabezpieczająca do odbioru nadmiaru ciepła
Warunki Techniczne pozwalają na instalowanie kotłów na paliwo stałe w instalacjach wyposażonych w
zamknięte naczynia wzbiorcze,
przeponowe, jednak pod warunkiem że kocioł ma dodatkowe
zabezpieczenie odprowadzające nadmiar ciepła a jego moc nie przekracza 300 kW.
Należy zatem pamiętać o wykonaniu podłączenia zabezpieczenia do odprowadzania nadmiaru ciepła z kotła do
instalacji wody wodociągowej oraz zapewnieniu odpływu gorącej wody.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji przez mróz lub wilgotne powietrze
Kotłownię należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu, aby zapewnić możliwość bezawaryjnej pracy instalacji
grzewczej. Temperatura w kotłowni nie może spaść poniżej 3°C i przekroczyć 30°C. Wilgotność powietrza w
kotłowni może wynosić maksymalnie 70%.

Zakres przedsięwzięcia dla węzła cieplnego
Minimalny zakres przedsięwzięcia obejmuje:
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji węzła cieplnego
2. Dostawa elementów składowych instalacji węzła cieplnego.
3. Montaż wymienników ciepła w pomieszczeniu spełniającym wymagania techniczne.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wykonanie połączeń hydraulicznych.
Montaż regulatora sterującego obiegami.
Montaż armatury towarzyszącej, w tym grupy pompowej.
Montaż regulatora i ciepłomierza.
Wykonanie izolacji rurociągów oraz prac zabezpieczających.
Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otworów montażowych, przejścia instalacyjne
przez przegrody budowlane).
Integracja węzła cieplnego z istniejącą armaturą.
Wykonanie układu automatyki i sterowania.
Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji.
Pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm.
Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych.
Ew. demontaż starego źródła ciepła.

Wymagania w zakresie urządzeń oraz poszczególnych elementów instalacji węzła cieplnego
Należy przyjąć wymagania stawiane elementom instalacji węzła cieplnego zgodnie z wymogami
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, do którego sieci ciepłowniczej zostanie przyłączony węzeł.

Zakres przedsięwzięcia dla instalacji powietrznej pompy ciepła
Minimalny zakres przedsięwzięcia obejmuje:
1. Przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji powietrznej pompy ciepła:
- opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry instalacji,
- dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót oraz dokładną lokalizację ich
wykonywania,
- inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
2. Dostawa elementów składowych instalacji z powietrzną pompą ciepłą.
3. Montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu spełniającym wymagania techniczne.
4. Montaż jednostki zewnętrznej w miejscu spełniającym wymagania techniczne.
5. Montaż zasobnika i bufora (jeżeli jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania).
6. Wykonanie połączeń hydraulicznych.
7. Wykonanie izolacji rurociągów oraz prac zabezpieczających.
8. Wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez
przegrody budowlane).
9. Integracja instalacji z powietrzną pompą ciepła z istniejącą armaturą.
10. Wykonanie układu automatyki i sterowania.
11. Sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji.
12. Pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm.
13. Sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych
14. Ew. demontaż starego źródła ciepła.

Id: B93A1297-BCA5-4242-970F-9B9622C8C794. Podpisany

Strona 27

Wymagania w zakresie urządzeń i poszczególnych elementów instalacji z powietrzną pompą ciepła
Powietrzna pompa ciepła
Dopuszcza się montaż powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej nie mniejszej niż 3,5 kW i nie większej niż
16 kW przy parametrach pracy w trybie grzewczym wg normy EN 14511 A7/W35 do przebudowanej istniejącej
instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
Możliwe jest zastosowanie pompy ciepła wraz z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. lub zastosowanie zasobnika
cwu jako oddzielny element. Powietrzna pompa ciepła z uwagi na specyfikę pracy powinna być wyposażona
fabrycznie w grzałkę elektryczną o mocy minimalnej 6 kW. Dla realizacji ogrzewania co i cwu pompa powinna
posiadać fabrycznie zamontowany 3-drogowy zawór przełączny.
Minimalne wymagania w zakresie powietrznej pompy ciepła przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Minimalne wymagania dla powietrznej pompy ciepła
Nazwa parametru

Wartość

Typ urządzenia

Powietrzna pompa ciepła

Klasa efektywności energetycznej wg
rozporządzenia UE nr 813/2013 Ogrzewanie,
przeciętne warunki klimatyczne – Zastosowanie
niskotemperaturowe (W35)

min A++

Stopień efektywności ∊ (COP) w trybie grzewczym
dla A7/W35

min 4,5

Czynnik chłodniczy

R32 lub R410-A

Poziom mocy akustycznej wg ErP dla jednostki
zewnętrznej

poniżej 65 db(A)

Maks. temperatura wody grzewczej na zasilaniu

min 55°C

Gwarancja producenta

Minimum 5 lata

Obsługa przez internet

TAK

Wbudowania grzałka elektryczna

min 6 kW

Zasobnik buforowy / c.w.u.
Dopuszcza się zastosowanie wolnostojącego pionowego zasobnika buforowego (o ile jest to niezbędne w celu
poprawnej pracy pompy ciepła i funkcjonowania instalacji) o pojemności dobranej w taki sposób, aby ich
wielkość zaspokajała potrzeby energetyczne budynku i gwarantowała poprawną pracę pompy ciepła. Dopuszcza

Id: B93A1297-BCA5-4242-970F-9B9622C8C794. Podpisany

Strona 28

się montaż zasobnika do c.w.u o pojemności do 400 litrów (o ile jest to niezbędne w celu poprawnego
funkcjonowania instalacji), dobranego z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do
przygotowania ciepłej wody użytkowej dla osób mieszkających w budynku.
Zasobniki muszą posiadać izolację termiczną w postaci pianki poliuretanowej lub polistyrenowej w celu
zmniejszenia strat ciepła układu. Każdy zbiornik ma być zabezpieczony antykorozyjnie i higienicznie.
System sterowania
Sterownik pompy ciepła musi zapewnić przynajmniej możliwość sterowania pompami obiegowymi i jednym
zaworem mieszającym;
Naczynie wzbiorcze, przeponowe
Instalację grzewczą należy wyposażyć w naczynie wzbiorcze, przeponowe (jeżeli nie posiada), odpowiednio
dobrane do wielkości instalacji uwzględniając ciśnienie wstępne oraz ciśnienie instalacji do parametrów instalacji
hydraulicznej.
Wymagania w zakresie prac montażowych
Połączenia hydrauliczne (rurociągi)
Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami należy wykonać z rur o odpowiednich średnicach zapewniających
zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. Rurociągi należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Zaleca
się, aby rurociągi były wykonane w materiałów zastosowanych w istniejącej instalacji CO w danym obiekcie.
Izolację termiczną rurociągów grzewczych należy wykonać z wysokiej jakości otulin z pianki polietylenowej
(PE) o maksymalnej temperaturze pracy do 95oC.
Średnica rurociągów ma zostać określona na podstawie mocy i przepływów mających wystąpić w instalacji. Pod
uwagę mają zostać wzięte:
● wartość przepływu wody w rurociągach,
● moc cieplna do możliwa do przepuszczenia przez dany rurociąg,
● różnica temperatur zasilania i powrotu danej instalacji.
Wymagania montażowe jednostki wewnętrznej
Kubatura pomieszczenia powinna spełniać wymagania określone normą EN 378, należy zapewnić minimalne
odstępy serwisowe. Konieczna sprawna wentylacja nawiewno-wywiewna grawitacyjna lub mechaniczna.
Należy zastosować filtr siatkowy na powrocie wody do urządzenia oraz przewidzieć kanalizację do podłączenia
zaworu bezpieczeństwa

Wymagania montażowe jednostki zewnętrznej
Urządzenie powinno być zamontowana minimum 300 mm nad podłożem, dla zapewnienia prawidłowego
odpływu kondensatu, dla zabezpieczenia przed zasypaniem śniegiem, podana minimalna wysokość powinna
zostać powiększona zależnie od występujących w danym regionie opadów. Koniecznym elementem
dodatkowym jest przewód grzejny wanny kondensatu. Jednostka zew. powinna być ustawiona minimum 3m od
„komunikacji”, aby uniknąć tworzenia warstwy lodu i być montowana w miejscach osłoniętych od wiatru, aby
maksymalnie skrócić czas odmrażania parownika co przekłada się na efektywność. Należy zwracać uwagę na
efekt nakładania się hałasu w przypadku ciasnej zabudowy. Pompę ciepła należy lokalizować możliwie blisko
budynku, aby ograniczyć straty ciepła na przesyle.
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Montaż hydrauliczny
Montaż hydrauliczny polega na podłączeniu przewodów zasilania i powrotu instalacji grzewczej i ciepłej wody
użytkowej do odpowiednich króćców przy pompie ciepła. Instalację i podłączenia pompy ciepła muszą zostać
wykonane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji przez mróz lub wilgotne powietrze
Kotłownię należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu, aby zapewnić możliwość bezawaryjnej pracy instalacji
grzewczej.

UWAGA: W przypadku wskazania norm należy przez to rozumieć spełnianie wymagań wskazanych norm lub
norm równoważnych.
Po zakończeniu montażu nowych urządzeń należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie/opinię osoby
z odpowiednimi uprawnieniami (np. kominiarskimi) w zakresie sprawności wentylacji (jeśli dotyczy).
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Załącznik 3 do Regulaminu

Minimalny zakres testów i pomiarów, po montażu instalacji objętej projektem
Zakres dla kotłów gazowych kondensacyjnych
Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które
powinny obejmować minimum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;
sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
sprawdzenie szczelności systemu powietrzno-spalinowego;
sprawdzenie ciśnienia zasilania gazu;
sprawdzenie szczelności obiegu gazowego kotła;
sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
sprawdzenie parametrów bezpieczników;
sprawdzenie, czy wykonano otwór wentylacyjny o wymaganej średnicy;
sprawdzenie, czy instalacja została napełniona wodą;
sprawdzenie, czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
wykonanie odpowietrzenia układu hydraulicznego kotła;

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub
wytycznymi producenta kotła należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy
mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

Zakres dla kotłów na pelet
Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które
powinny obejmować minimum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;
sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
sprawdzenie parametrów bezpieczników;
sprawdzenie szczelności komory spalania;
sprawdzenie czy wykonano otwór wentylacyjny o wymaganej średnicy;
sprawdzenie czy instalacja została napełniona wodą;
sprawdzenie czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
wykonanie odpowietrzenia instalacji;
sprawdzenie czy w kotłowni nie znajdują się materiały palne.
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Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub
wytycznymi producenta kotła należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji. Wprowadzane nastawy
mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

Zakres dla węzłów cieplnych
Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które
powinny obejmować minimum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pomp oraz zabezpieczeń;
sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
sprawdzenie parametrów bezpieczników;
sprawdzenie, czy instalacja została napełniona wodą;
sprawdzenie, czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
wykonanie odpowietrzenia instalacji.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub
wytycznymi lokalnej Miejskiej sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji.
Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

Zakres dla pomp ciepła c.o.
Po wykonanych pracach montażowych należy przystąpić do testów i sprawdzeń końcowych instalacji, które
powinny obejmować minimum:
•
•
•
•
•
•
•
•

sprawdzenie kompletności zamontowanej instalacji;
sprawdzenie poprawności montażu i podłączenia do instalacji pompy oraz zabezpieczeń;
sprawdzenie szczelności rurociągów i połączeń;
sprawdzenie ciągłości izolacji rurociągów;
sprawdzenie poprawności podłączenia do sieci elektrycznej;
sprawdzenie parametrów bezpieczników;
sprawdzenie, czy ciśnienie w instalacji znajduje się w dopuszczalnym zakresie;
wykonanie odpowietrzenia instalacji.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych oraz innych wymaganych obowiązującym prawem lub
wytycznymi lokalnej Miejskiej sieci ciepłowniczej należy przeprowadzić pierwsze uruchomienia instalacji.
Wprowadzane nastawy mają zapewniać bezpieczną i zgodną z wytycznymi producenta pracę instalacji.

Dotyczy każdej instalacji
Przeprowadzone testy i pierwsze uruchomienie dla wszystkich instalacji objętych projektem muszą zakończyć
się sporządzeniem protokołu zawierającego spis wykonanych czynności i potwierdzenie poprawności działania
instalacji.
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Załącznik 4 do Regulaminu

Protokół Odbioru

Wodzisław Śląski, dn…………………….
Imię, nazwisko Grantobiorcy
Adres wykonanej instalacji
Nr umowy powierzenia grantu

Niniejszym potwierdzam odbiór instalacji:
kocioł gazowy / kocioł na pelet / węzeł cieplny/ pompa ciepła c.o.*

Rodzaj instalacji
Moc zainstalowanego urządzenia
(kW)
Producent, model zainstalowanego
urządzenia
Data rozruchu (pierwszego
uruchomienia)
Koszt instalacji netto (zł)
Koszt instalacji brutto (zł)

*niepotrzebne skreślić
Wykonawca przeprowadził instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji instalacji oraz przekazał dokumenty
odbiorowe.
Przedmiot umowy montażu zrealizowany został w związku z umową powierzenia Grantu w ramach projektu
„Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” i jest zgodny
z wymaganiami regulaminu Projektu.
Grantobiorca:

Wykonawca:

podpis

podpis

W imieniu Grantodawcy zatwierdził:
Przedstawiciel Grantodawcy:

podpis
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* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1. Oświadczenie o redukcji emisji zanieczyszczeń
2. Kosztorys powykonawczy.
3. Protokół z testów i pomiarów, potwierdzenie próbnego rozruchu instalacji.

Id: B93A1297-BCA5-4242-970F-9B9622C8C794. Podpisany

Strona 34

Załącznik 1 do protokołu odbioru
Oświadczenie dot. efektu ekologicznego
(redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów zawieszonych)

Ja, niżej podpisany ...............................................................................................................................
oświadczam, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia na podstawie umowy powierzenia grantu nr
..............................................................................................................................................................
uzyskano następujący efekt ekologiczny:
1. redukcja emisji gazów cieplarnianych ................................................... t równoważnika CO2/rok
2. redukcja emisji pyłów ............................................................................ t PM10/rok.

Miejscowość, data:

Grantobiorca

podpis

Miejscowość, data:

Inspektor nadzoru:

podpis
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Załącznik 5 do Regulaminu

Ankieta techniczna
(załącznik do wniosku o przyznanie grantu)
Ankieta dotycząca budynku podlegającego ocenie energetycznej
Informacje podstawowe dotyczące budynku
Imię, nazwisko adres
WNIOSKODAWCY
ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowość
Rok
rozpoczęcia
budowy
(pierwszy wpis do dziennika
budowy) [zaznaczyć „X”]
Rok zakończenia budowy/ rok
oddania do użytkowania

Przed 01.01.2009 r.

Od 01.01.2009 r.

Liczba użytkowników
(mieszkańców)
Powierzchnia
użytkowa/ogrzewana (m2)
Izolacja ścian, stropów oraz dachu budynku
Czy
stropy
budynku
są TAK
izolowane? Zaznaczyć właściwe,
jeżeli zaznaczono TAK, wpisać
grubość oraz rodzaj izolacji np.
styropian - 5cm.
Czy podłogi na gruncie budynku TAK
są
izolowane?
Zaznaczyć
właściwe, jeżeli zaznaczono TAK,
wpisać grubość oraz rodzaj izolacji
np. styropian - 5cm.
Czy fundamenty budynku są TAK
izolowane? Zaznaczyć właściwe,
jeżeli zaznaczono TAK, wpisać
grubość oraz rodzaj izolacji np.
styropian - 5cm.
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Czy dach lub stropodach jest TAK
izolowany? Zaznaczyć właściwe,
jeżeli zaznaczono TAK, wpisać
grubość oraz rodzaj izolacji np.
wełna mineralna – 5 cm.

NIE

Czy ściany zewnętrzne są TAK
zaizolowane?
Zaznaczyć
właściwe, jeżeli zaznaczono TAK,
wpisać grubość oraz rodzaj izolacji
np.. wełna mineralna – 5 cm
Czy w najbliższym czasie w
budynku planowane są działania
termomodernizacyjne? Jeżeli tak,
proszę
wpisać
jakie,
np.
Docieplenie
stropodachu,
docieplenie ścian zewnętrznych,
wymiana stolarki okiennej oraz
drzwiowej.
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

NIE

Rodzaj okna PVC
Drewnia
(zaznaczyć
ne
właściwe),
liczba
szyb,
rok
produkcji/mo
ntażu
Rodzaj drzwi PVC
Drewnia
zewn.
ne
(zaznaczyć
właściwe), rok
produkcji/mo
ntażu
Parametry obecnie stosowanego źródła ciepła

Liczba
szyb

Rok
produkc
ji/monta
żu

metalo
we

Rok
produkc
ji/monta
żu

Roczne zużycie paliwa np. węgla
(tony)
Typ źródła ciepła

klasa

podajnik
(zaznaczyć
T/N)

T / N

rok
produk
cji
kotła

Inne dodatkowe źródło ciepła
(podać jakie, np. kominek)

Moc obecnego źródła ciepła
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Nowe źródło ciepła. Proszę podać
parametry
planowanego
do
zastosowania
nowego
źródła
ciepła, w tym przewidywaną moc
(np. kocioł gazowy kondensacyjny
o mocy grzewczej 20 kW)
Parametry obecnie stosowanego systemu przygotowania CWU
Obecne źródło c.w.u. (np. kocioł węglowy c.o.,
kolektory słoneczne, zbiornik z grzałką elektryczną,
przepływowe podgrzewacze, bojler gazowy)
Ilość zużywanej średniorocznie wody (m3/rok)
Odnawialne Źródła Energii w budynku (zaznaczyć właściwe):
W budynku nie zamontowano żadnej
instalacji OZE

W budynku zamontowano instalacje
OZE (zaznaczyć rodzaj)

Kolektory słoneczne

Instalacja fotowoltaiczna

Pompa ciepła do c.w.u.

Inne OZE – jakie ………………….
………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych informacji.
Data i miejscowość:

Czytelny podpis osoby
i składającej oświadczenie:
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Załącznik 6 do Regulaminu

Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
W ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta
Wodzisławia Śląskiego”, przyznany Grant może zostać wykorzystany jedynie do sfinansowania kosztów
kwalifikowanych:

Koszty kwalifikowane obejmują:
Montaż kotła gazowego w zakresie:
1. dostawy kotła;
2. dostawy zasobnika ( w przypadku kotła jednofunkcyjnego, jeśli istniejący zasobnik nie może zostać
wykorzystany);
3. dostawy rur hydraulicznych oraz gazowych;
4. dostawy pomp obiegowych;
5. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne i gazowe, przepusty przez elementy
konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji w tym podłączenie do
istniejącego przewodu kominowego;
6. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych
z instalacji;
7. prac
instalacyjnych
obejmujących
montaż
i
konfigurację
urządzeń
wymienionych
w punktach 1-6;
8. modernizację instalacji c.o.
9. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi kotła;
10. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych
(kosztorys powykonawczy), przygotowanie ew. Innych dokumentów odbiorowych na potrzeby odbioru
instalacji przez dostawcę gazu;
11. wykonanie testów i pomiarów instalacji;
12. demontażu dotychczasowego źródła ciepła;
13. wymiany wkładu kominowego (w przypadku konieczności takiej wymiany stwierdzonej przez osobę
z odpowiednimi uprawnieniami w opinii kominiarskiej wydanej przed rozpoczęciem modernizacji
kotłowni lub jeśli taka konieczność wynika ze specyfikacji montowanego urządzenia).
W przypadku instalacji z gazem płynnym LPG, zbiornik na paliwo oraz jego podłączenie do instalacji kotła
gazowego nie stanowią kosztów kwalifikowanych.
Koszty kwalifikowane projektu nie obejmują kosztów wykonania przyłącza do sieci gazowej.
Montaż kotła na pelet w zakresie:
1. dostawy kotła;
2. dostawy zasobnika buforowego/c.w.u. (jeżeli jest on niezbędny w celu poprawnej pracy kotła i
funkcjonowania instalacji, a dotychczasowy zasobnik nie może zostać wykorzystany);
3. dostawy rur hydraulicznych;
4. dostawy pomp obiegowych;
5. dostawy zasobnika na pelet;
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6. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne, przepusty przez elementy
konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji w tym podłączenie do
istniejącego przewodu kominowego;
7. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych
z instalacji;
8. prac
instalacyjnych
obejmujących
montaż
i
konfigurację
urządzeń
wymienionych
w punktach 1-7;
9. modernizację instalacji c.o.
10. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi kotła;
11. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
12. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych
(kosztorys powykonawczy), przygotowanie dokumentów odbiorowych na potrzeby ;
13. wykonanie testów i pomiarów instalacji;
14. demontażu dotychczasowego źródła ciepła
15. wymiany wkładu kominowego (w przypadku konieczności takiej wymiany stwierdzonej przez osobę
z odpowiednimi uprawnieniami w opinii kominiarskiej wydanej przed rozpoczęciem modernizacji
kotłowni lub jeśli taka konieczność wynika ze specyfikacji montowanego urządzenia).
Montaż instalacji węzła cieplnego w zakresie:
1. dostawy wymienników ciepła;
2. dostawy rur hydraulicznych;
3. dostawy pomp obiegowych;
4. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne, przepusty przez elementy
konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji;
5. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych
z instalacji;
6. prac
instalacyjnych
obejmujących
montaż
i
konfigurację
urządzeń
wymienionych
w punktach 1-5;
7. modernizację instalacji c.o.
8. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi instalacji;
9. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
10. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych,
przygotowanie innych dokumentów odbiorowych na potrzeby odbioru instalacji przez dostawcę ciepła;
11. wykonanie testów i pomiarów instalacji
12. demontażu dotychczasowego źródła ciepła
Koszty kwalifikowane projektu obejmują kosztów wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej.
Montaż pompy ciepła c.o. w zakresie:
1. dostawy pompy ciepła c.o. wyposażonej z grzałkę o mocy dopasowanej do pompy;
2. dostawy rur hydraulicznych;
3. dostawy zbiornika buforowego,
4. dostawy pomp obiegowych, regulatorów, naczynia wzbiorczego,
5. dostawy elementów zabezpieczających połączenia hydrauliczne, przepusty przez elementy
konstrukcyjne budynku, złączki, połączenia niezbędne do budowy instalacji w tym podłączenie do
istniejącego przewodu kominowego;
6. dostawy urządzeń komunikacyjnych i pomiarowych niezbędnych do odczytu danych
z instalacji;
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7. prac
instalacyjnych
obejmujących
montaż
i
konfigurację
urządzeń
wymienionych
w punktach 1-6;
8. modernizację instalacji c.o.
9. przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi pompy;
10. przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji;
11. sporządzenie protokołu odbioru wraz ze wskazaniem wykonanych elementów rozliczeniowych
(kosztorys powykonawczy),
12. wykonanie testów i pomiarów instalacji;
13. demontażu dotychczasowego źródła ciepła

Dla wszystkich instalacji objętych Projektem:
Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na instalacje.
Umowa z Wykonawcą powinna obejmować całość robót (wyjątek dotyczy kosztów realizacji przyłącza do sieci
ciepłowniczej) – nie dopuszcza się realizacji przedsięwzięcia w tzw. „systemie gospodarczym”, tj. samodzielnym
zakupem urządzeń i materiałów i samodzielnym montażem przez Grantobiorcę.
Koszty niekwalifikowane obejmują wszelkie koszty obejmujące działania niewymienione w zakresie kosztów
kwalifikowanych oraz podatek VAT od kosztów kwalifikowanych.
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Załącznik 7 do Regulaminu

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU
W ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych
na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”,
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020
DANE GRANTOBIORCY
Data wpływu wniosku
(wypełnia Grantodawca)
Imię i Nazwisko

Numer
umowy

PESEL
Numer rachunku
bankowego Grantobiorcy
LOKALIZACJA WYKONANEGO ZADANIA
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Miasto

Kod pocztowy

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZED ZMIANĄ
Powierzchnia ogrzewana
lokalu [m2]
ilość roczna opału zużywana przed zmianą:
węgla [ton]

drewna/biomasy/inne..............
[ton/m3/........]

CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE
Rodzaj (zaznaczyć właściwe X)

Moc (kW)

Miejska sieć ciepłownicza
Kocioł gazowy
Kocioł na pelet
Pompa ciepła
KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA
Wartość netto
[zł]

Wartość
brutto [zł]

Wartość
podatku VAT
[zł]

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji:
Koszty jednostkowe zł netto
Lp.

Pozycja

j.m. (np.
komplet)

Koszty materiałów
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Kocioł gazowy
kondensacyjny
Instalacja kotła na
pelet
Instalacja węzła
cieplnego
Instalacja pompy
ciepła

1
2
3
4

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Data rozpoczęcia realizacji zadania, tj. data podpisania umowy z
Wykonawcą [dd/mm/rrrr]
Data zakończenia realizacji zadania, tj. data podpisania protokołu
odbioru [dd/mm/rrrr]
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU ROZLICZENIA:
1
Nr faktury

Faktury z potwierdzeniem przelewu
Data wystawienia

Data płatności

1.1
1.2
1.3
1.4
Pozostałe załączniki
Protokół odbioru (załącznik nr 4 do Regulaminu) z
2
oświadczeniem dot. redukcji emisji zanieczyszczeń
Protokół z demontażu lub trwałego odłączeniu
3
nieekologicznego źródła ciepła i zamontowania nowego
źródła ogrzewania (Załącznik nr 9 do Regulaminu)
Dokumenty
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Data dokumentu [dd/mm/rrrr]

Zaznaczyć X jeśli
załączono

Opinia kominiarska (jeśli jest wymagana)
Kosztorys powykonawczy
Protokół z testów i pomiarów
Protokół rozruchu instalacji
Umowa z wykonawcą
Oświadczenie dotyczące trwałości projektu
Oświadczenie o poniesieniu wydatków w sposób oszczędny
Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania
Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowania
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Oświadczenie o działalności gospodarczej
Inne: (proszę wpisać)

Data złożenia wniosku
[dd/mm/rrrr]
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Podpis osoby
weryfikujące
j wniosek
Grantodawca

Data weryfikacji
wniosku [dd/mm/rrrr]

Załącznik 1
do wniosku o wypłatę Grantu
Oświadczenie dotyczące trwałości projektu
Ja niżej podpisany(a) zobowiązuje się do zapewnienia trwałości projektu w postaci poprzez zapewnienie
poprawnej pracy instalacji objętej projektem i utrzymania jej w niezmienionym stanie technicznym. Jak również
zobowiązuję się do niezmieniania miejsca lokalizacji instalacji i jej przeznaczenia przez okres trwałości projektu
tj. 5-ciu lat od daty ostatniej płatności ze strony Urzędu Marszałkowskiego na rzecz Grantodawcy.

…………………………………………..
Data i podpis Grantobiorcy

Załącznik 2
do wniosku o wypłatę Grantu
Oświadczenie o poniesieniu wydatków w sposób oszczędny
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wydatki na realizację przedsięwzięcia ponosiłem/poniosłam w sposób
celowy, racjonalny i oszczędny, tzn. nie zawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych. Przed
wyborem wykonawcy dokonałem/-am także rozeznania rynku, wybierając najkorzystniejszą ofertę spełniającą
wymogi uzyskiwania najlepszych efektów do poniesionych nakładów – na potwierdzenie posiadam stosowną
dokumentację (zebrane oferty).

…………………………………………..
Data i podpis Grantobiorcy
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Załącznik 3
do wniosku o wypłatę Grantu
Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że w ramach wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do
dofinansowania w ramach umowy powierzenia Grantu nie doszło do naruszenia zakazu podwójnego
finansowania wydatków.

…………………………………………..
Data i podpis Grantobiorcy

Załącznik 4
do wniosku o wypłatę Grantu
Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowania
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu projektu „Wymiana źródeł ciepła w
budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” oraz przepisy prawa nie jestem
wykluczony(a) z możliwości otrzymania dofinansowania.

…………………………………………..
Data i podpis Grantobiorcy
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Załącznik 5
do wniosku o wypłatę Grantu
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że moje prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby realizacji
Projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” i w
okresie trwałości jest aktualne.

…………………………………………..
Data i podpis Grantobiorcy

Załącznik 6
do wniosku o wypłatę Grantu

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w budynku, w którym wykonana została instalacja w ramach Projektu
„Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”, nie jest
prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza. W przypadku rejestracji/rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej/rolniczej, energia cieplna wyprodukowana z instalacji objętej projektem będzie
wykorzystywana wyłącznie do celów mieszkaniowych, a nie do celów prowadzonej działalności.

…………………………………………..
Data i podpis Grantobiorcy

Id: B93A1297-BCA5-4242-970F-9B9622C8C794. Podpisany

Strona 46

Załącznik 8 do Regulaminu

Deklaracja gotowości realizacji grantu w ramach projektu
„Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych
na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”
Numer ewidencyjny wniosku: ...........................................................
Data wpływu deklaracji (wypełnia Urząd): ........................................
Imię,
nazwisko
wnioskodawcy
Adres budynku objętego
wnioskiem

Ja, niżej podpisany/a deklaruję gotowość podpisania umowy powierzenia grantu, zgodnie ze złożonym
wnioskiem o przyznanie grantu, w miesiącu ……………..2022.1

…….............................................................................................
data i czytelny podpis wnioskodawcy

1

Nie później niż 31.07.2022 r.
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Załącznik 9 do Regulaminu

…….…………….. dnia ……………. r.

Protokół z demontażu lub trwałego odłączeniu nieekologicznego źródła ciepła i zamontowania
nowego źródła ogrzewania

Data odbioru: ................................. r.
1.Informacje dot. ostatecznego odbiorcy:
nazwisko i imię właściciela: ..................................................................................................................
adres:....................................................................................................................................................
2.Informacje dot. firmy instalacyjnej:
nazwa firmy : ......................................................................................................................................
adres, telefon: .....................................................................................................................................
3.Informacje dot. wykonanej modernizacji:
Przeprowadzono następujące prace modernizacyjne:
• demontaż lub trwałe odłączenie od przewodu kominowego starego pieca* / kotła* / kominka* węglowego / na
biomasę*
Parametry starego źródła ogrzewania (jeśli możliwe do określenia):
Wiek w latach: ……………
Moc w kW: …………..
Producent: …………………………
Klasa pieca wg normy PN-EN 303-5:2012 (3, pozaklasowy): ………
• zainstalowano nowy
kocioł c.o./inne urządzenie grzewcze
firmy .........................................typu
................................... o mocy ............................................*/podłączono do sieci ciepłowniczej*,
• przekazano dokumentację techniczno-ruchową kotła c.o., karty serwisowe i gwarancyjne.

Oświadczam, iż nowe źródło ciepła:
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•
•
•

posiada deklarację producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem
odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR,
urządzenie nie posiada rusztu awaryjnego lub rusztu dodatkowego oraz nie ma możliwości technicznych
jego zamontowania,
spełnia warunki z rozporządzeń wykonawczymi do tzw. dyrektywy ekoprojekt1.

Oświadczam, że dotychczasowe źródło ciepła, zostało trwale odłączone w sposób uniemożliwiający jego
użytkowanie.
Oświadczam, że dotychczasowe źródło ciepła zostało zezłomowane - imienny dokument potwierdzający
zezłomowanie kotła w załączeniu (jeżeli nie istnieje możliwość zezłomowania urządzenia, należy podać krótkie
uzasadnienie).

Odbiorca ostateczny - Właściciel kotła

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

Firma instalacyjna:

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

*niepotrzebne skreślić

1

por. zapisy Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych
ustaw, Dz. U. z 2020 r. poz. 2127, art. 2 pkt 1c odnoszące się do standardów niskoemisyjnych
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