
UCHWAŁA NR 116/XII/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 27 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 88/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę 

niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 21 i 22, art. 403 ust. 2-6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018, poz. 799 z późn. zm.) Rada Gminy 
Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę  
niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła 
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konopiska ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 88/IX/2019 Rady Gminy 
Konopiska z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany 
systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na 
wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Konopiska /Dz.U. Woj. Śl. z 2019, poz. 4499/, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 pkt. 11) Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„11) nowym źródle ciepła - należy przez to rozumieć ekologiczne i wysokosprawne źródło ciepła takie 
jak: kocioł na paliwa stałe (węgiel kamienny lub biomasa), kocioł gazowy kondensacyjny spełniające 
wymogi, o których mowa w §6 ust. 4,”;

2) §6 ust. 4 pkt. 2) ppkt. a) Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„a) spełniać wymogi 5 klasy pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg 
kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem lub 
certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawania akredytacji EA (European co-
operation for Accreditation). W przypadku nowych źródeł ciepła planowanych do wymiany 
po 1 stycznia 2020r. spełniać dodatkowo co najmniej wymogi wynikające z przepisów 
określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 
21 października 2009r. (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, 
potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub certyfikatem,”;

3) §7 ust. 1 pkt. 6) Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„6) zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający spełnienie przez nowy kocioł wymogów dla 5 klasy pod 
względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, a w przypadku nowych źródeł ciepła 
planowanych do wymiany po 1 stycznia 2020r. dodatkowo zaświadczenie lub certyfikat 
potwierdzający spełnienie przez nowy kocioł wymogów dotyczących ekoprojektu (jeśli dotyczy),”;

4) załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Bałdyga
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 116/XII/2019

Rady Gminy Konopiska

z dnia 27 września 2019 r.

DEKLARACJA
uczestnictwa w realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Konopiska polegającego na 
trwałej wymianie systemów ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na 

paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska dotowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych 
i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach 
/ lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska

Wpłynęło dnia ………………… godz. ……………….

Nr wniosku …………………………

DEKLARACJA

uczestnictwa w realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Konopiska polegającego 
na trwałej wymianie systemów ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych 

kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska dotowanych ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

1. Dane Inwestora:

Imię i Nazwisko ……………………………………………....................................................................

Adres do korespondencji: miejscowość …………………………….. ulica ........................................... nr 
domu ............... kod pocztowy …………………………………….

tel. ...................................* mail ………………………..…………………………*

Seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………….

2. Adres budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła:

miejscowość ..................................................................... ulica ...............................................................

nr domu ................................... nr. ewid. działki .......................................... nr księgi wieczystej 
…………………………………….……………………………………………………………………...

Rok oddania budynku do użytkowania …………………………………………………………………

Powierzchnia użytkowa budynku ……………………………………. m2

Czy w budynku jest wewnętrzna instalacja gazowa – TAK/NIE**

3. Obecne źródło ciepła:

Ilość dotychczas zainstalowanych i planowanych do likwidacji pieców na paliwo stałe ………….. szt.

Producent …………………………..………………. Model……………………..…………………...

Rok produkcji/montażu** ……………….………. Moc znamionowa ………………………….. kW

Rodzaj obecnie stosowanego paliwa …………………………………………………………………..

4. Planowane źródło ciepła
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Zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy, a w przypadku kotła planowanego do 
wymieniany po 1 stycznia 2020r. spełniającego wymogi dotyczące ekoprojektu – TAK/NIE**

Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy, a w przypadku kotła planowanego do 
wymieniany po 1 stycznia 2020r. spełniającego wymogi dotyczące ekoprojektu – TAK/NIE**

Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego – TAK/NIE**

Planowana moc znamionowa …………………….. kW

4. Planowany termin wymiany (miesiąc, rok) ……………………………………………………..

5. Planowany koszt i zakres inwestycji

Koszt ………………………………………………………………….. zł

Zakres ……………….…………………………………………………………………………………

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

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

6. Rachunek bankowy, na który należy przekazać dofinansowanie

bank …..…….………………….……………………………………………………………………….

nr rachunku …………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy 
Konopiska, tj. w celu realizacji Planu oraz jego monitoringu i ewaluacji.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ww. ustawy jest Wójt Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 
42-274 Konopiska

.............................................. dnia ...............................                      ......................................

(podpis Inwestora)

Załączniki:

1.Dokument potwierdzający, że inwestor jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku 
mieszkalnego (np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 
Wieczystych), a dla nieruchomości dla której nie została założona księga wieczysta – aktualny wypis 
z ewidencji budynków, wydane przez właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.

2.W przypadku nieujawnienia budynku mieszkalnego w księdze wieczystej – oświadczenie, że 
nieruchomość wskazana w księdze wieczystej jest zabudowana budynkiem mieszkalnym.

3.Oświadczenie o braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości; w takim przypadku wnioskodawca 
zobowiązany jest dołączyć zgodę wszystkich uprawnionych do nieruchomości na realizację inwestycji i na 
wypłatę całości dofinansowania na rzecz wnioskodawcy oraz dokumenty wymienione w pkt 1).

4.W przypadku współwłasności budynku – osoba składająca wniosek załącza oryginał 
upoważnienia/pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich 
pozostałych współwłaścicieli budynku.

5.Oświadczenia inwestora do deklaracji uczestnictwa.

6.Dokumentację zdjęciową starego źródła ciepła.

* Dane nieobowiązkowe Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt 
z Wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. Wnioskodawca  ma prawo zmienić 
oświadczenie zgody (wycofać zgodę) w formie pisemnej, w dowolnym momencie.

** Niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 116/XII/2019

Rady Gminy Konopiska

z dnia 27 września 2019 r.

WNIOSEK INWESTORA O ROZLICZENIE DOTACJI
udzielonej w ramach realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Konopiska 

polegającego na trwałej wymianie systemów ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych 
i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach 

i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska dotowanych ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

WNIOSEK INWESTORA O ROZLICZENIE DOTACJI
udzielonej w ramach realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Konopiska 

polegającego na trwałej wymianie systemów ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych 
i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach 

i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska dotowanych ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych 
i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach 
/ lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska

WNIOSEK INWESTORA O ROZLICZENIE DOTACJI

udzielonej w ramach realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Konopiska 
polegającego na trwałej wymianie systemów ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych 

i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska dotowanych ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

1. Dane Inwestora:

Imię i Nazwisko ………………………………………….....................................................................

Adres do korespondencji: miejscowość …………………………….. ulica ........................................... nr 
domu ............... kod pocztowy …………………………………….

tel. ...................................* mail ………………………..…………………………*

Seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………….

2. Adres budynku / lokalu**, w którym wymieniono źródło ciepła:

miejscowość ..................................................................... ulica ...............................................................

nr domu ................................... nr. ewid. działki .......................................... nr księgi wieczystej 
………………………………….……………………………………………………………………....

Rok oddania budynku / lokalu** do użytkowania ………………………………………………………

Powierzchnia użytkowa budynku / lokalu ……………………………………. m2

3. Charakterystyka inwestycji

Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne:

Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła ………………………………………………………………… (piec 
gazowy/piec na węgiel/piec na biomasę). Producent ……………………………..………………. 
Model……………………..…………………... Moc znamionowa ………….. kW

Rodzaj stosowanego paliwa …………………………………………………………. (gaz/węgiel kamienny – 
typ/pellet/inne)
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Liczba trwale zlikwidowanych pieców na paliwo stałe ………………… szt. - sposób postępowania 
z odpadem ………………………………………………………………………………………

Liczba pozostałych źródeł ciepła nie podłączonych do centralnego ogrzewania ………………… szt. Rodzaj 
………………………………………………….. (piec kaflowy/kominek/podgrzewacz ciepłej wody 
użytkowej/inne)

4. Koszty poniesione na realizację inwestycji 

Całkowite poniesione koszty ………………………….. zł (słownie: ………………………………...

…………………………………………………………………………………) brutto

Koszty kwalifikowane ………………………….. zł (słownie: …………………………………...

…………………………………………………………………………………) brutto

5. Termin realizacji całego zadania 

Data rozpoczęcia ……………………………………………………..

Data zakończenia …………………………………………………….

Niniejszy wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury od wykonawcy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu, 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy 
Konopiska, tj. w celu realizacji Planu oraz jego monitoringu i ewaluacji.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ww. ustawy jest Wójt Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 
42-274 Konopiska

.............................................. dnia ...............................                      ......................................

(podpis Inwestora)

Załączniki:

1.Oryginał protokołu końcowego odbioru technicznego sporządzonego przez wykonawcę wykonującego 
zmianę systemu ogrzewania budynku

2.Potwierdzenie demontażu i likwidacji starego/starych źródeł ciepła

3.Oryginał faktury lub rachunku wystawionego przez wykonawcę za zakup i montaż nowego źródła ciepła 
oraz - jeśli dotyczy - za likwidację starego źródła ciepła i/lub za zakup i montaż elementów związanych 
z nowym systemem ogrzewania, mieszczących się w zakresie kosztów kwalifikowalnych, zawierający 
informację o firmie producenta, rodzaju i mocy źródła ciepła

4.Potwierdzenie zapłaty za fakturę lub rachunek wystawiony przez wykonawcę

5.Deklaracja zgodności nowego źródła ciepła z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu

6.Zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający spełnienie przez nowy kocioł wymogów dla 5 klasy pod 
względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, a w przypadku nowych źródeł ciepła planowanych 
do wymieniany po 1 stycznia 2020r. dodatkowo zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający spełnienie 
przez nowy kocioł wymogów dotyczących ekoprojektu (jeśli dotyczy)

7.Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku (jeśli dotyczy)

8.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (jeśli dotyczy)

9.Zgłoszenie o zakończeniu budowy (jeśli dotyczy)

10.Przekazanie do użytkowania (jeśli dotyczy)

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia, przy składaniu wniosku o wypłatę dotacji oryginałów 
wymaganych dokumentów (do wglądu).
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* Dane nieobowiązkowe Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt 
z Wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.  Wnioskodawca  ma prawo zmienić 
oświadczenie zgody (wycofać zgodę) w formie pisemnej, w dowolnym momencie.

** Niewłaściwe skreślić
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