
 
 

 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

w sprawie zasad i 
w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1a), ust. 5  
i ust. 6, w  art. 400a ust.1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232  dnia 
29 maja 2014r. w  

 

RADA GMINY PILCHOWICE 

uchwala: 

 1.  tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z ce na 
 

nr LV/474/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 maja 2014  
w  
w 

 

 2.  j corocznie 
w  Gospodarki Wodnej w 
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pilchowice. 

 3.  

 4. y Gminy Pilchowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad 
i  Programie ograniczenia niskiej 
emisji dla Gminy Pilchowice (Dz. Urz.  2013r., poz. 7097) 

Elektronicznie podpisany przez:
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 5.  w   
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Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

Regulamin dofinansowania w  
indywidualnych realizowanych w  

 1. Definicje 

1. Ankieta  pisemna deklaracja uczestnictwa w Pr  2011r. przez Inwestora. 

2. Budynek  w rozumieniu art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994r.  Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz.U z 2013 r. poz. 1409 
zabudowie bl

  
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkalnego i o o 

z art. 54 i  

3. Fundusz   Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

4. Gmina  Gmina Pilchowice, 

5. Inwestor  Wnioskodawca   

Weryfikacji, a w przypadku ws   
Regulaminu. 

6.  wysokosprawny i 
10 -emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium aktualny na 

kominek z   lat. 

7. Kosztorys  
 dnia 18 maja 2004r. w  podstaw 

 w programie funkcjonalno-  

8. Koszty kwalifikowane  
realizowanych w  

9. Lista rankingowa   limitach 
 

10. Lista rezerwowa   dofinansowanie. 

11.  wymiana Starego 
solarnego  w ramach wybranego przez Inwestora wariantu. 

12.  wysokosprawne i  
w Programie  
certyfikat energetyczno  emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, dopuszczone przez Operatora, 

13. Operato r  i 
Programu w ramach zawartej umowy. 

14. Program  
 

15.  niskowydajny i  ogrzewania 
  



16. Umowa   
  

17.  -145 Pilchowice. 

18. Wariant   Regulaminie. 

19. Weryfikacja  adeklarowanym w 
wniosku. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w budynku Inwestora. 

20. Wniosek  pisemna deklaracja uczestnictwa w  

21. Wykonawca  firma instalacyjna zarejestrowana u  instalacji 
  zasadami Programu. 

 2. Cele Programu 

1.  
  

z   

2.  priorytetami Funduszu oraz dokumentami statutowymi, a w  

1) Zasadami udzielania i 
  

2)  

3)   

3.  

1)  

2) 
z za  

3)  

 3. Forma i  

1.  ramach Programu w kwocie podanej w kolumnie 
5 tabeli 1, jednak nie  
w kolumnie 4 tabeli 1. 

 

Wariant Zakres modernizacji jednostkowe brutto 
 Funduszu) 

%  
1 2 3 4 5 

1.  12 000,00 50 6 000,00 

2. 
wraz z  

27 000,00 50 13 500,00 

3.  15 000,00 50 7 500,00 

2.  

3. 
  Regulaminu. 



4.  ramach podpisanej umowy. 

5. Dofinansowaniem nie  

 4.  

1.  Programie jest Lista rankingowa 
 

2.  
 do Regulaminu. 

3.   

4.  
w terminie 30   pkt 3. 

5.   
w  

6.   

7. Osoby nie  danym roku kalendarzowym ze 

z 
 

8.  
osoby. 

9. 
 kolejnego Inwestora z  

10.  

11.  ramach Programu dokonuje Inwestor 
 wniosku. 

12. 
 

- na stronie internetowej Operatora Programu, 

-  

- telefonicznie u Operatora, 

-  

13. 
 tym okresie na 

 

14.  ramach Programu nie 
inne zadania w  

1)   
dofinansowaniem, 

2)  
 kolejna dotyczy m

ekologicznego. 

 5. Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie 

1.  

1)  granicach Gminy Pilchowice 
i  



wygenerowany wydruk z  Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych  
 

 
prace. 

2)  

Inwestora w   planowanych 
pracach i  tym zo  
w  

3) Posiada zainstalowane i  
 

4) Posiada zainstalowany i  
  

5)  instalacji c.w.u. lub 
kominka z czem wodnym. 

2.  

1)  przepisami Prawa budowlanego. 

2)  

3) Nie zalega z podatkami i Gminy. 

3.  

4. Inwestor zleci Operatorowi lub innemu podmiotowi uprawnionemu wykonanie uproszczonego audytu 
 

5. Inwestor zatw  

6. Inwestor zawrze z Operatorem i 

tryb i  

7. Przez okres 5 
  Funduszu celem przeprowadzenia 

kontroli. 

8. Inwest   
 

9.  
 

10.  przepisami prawa budowlanego 
 tym zakresie, a  

1)   
Gliwickiego do z  
wymagane, 

2) - uzyskania prawomocnej decyzji o 
 

3)   
 

wymagane, 

11. obowych zgodnie z  



z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U z 2014 r. poz.1182, ze zm.) 
 

. 

12.  ramach danego Wariantu, zawarta zostanie 
w  

13. Finansowanie i zakres prac zrealizowanych w 
finansowych Gminy i Funduszu. 

14. Inwestor zgodnie z  dnia 26 lipca 1991 r. o 
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361  
w Programie. 

15. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
Programu nie nych. 

16.  
 armatury zgodnie z ich przeznaczeniem i 

s minimum 5 lat. Inwestor nie 
  instalacji bez pisemnego uzgodnienia, 

powiadomienia i zgody Operatora oraz Wykonawcy. Inwestor nie  instalacji c.o. innego, 
w  

17. W przypadku zbycia budynku w okresie do 5  
   

18. Wszelkich  

 6.  

1.  Kosztorysie. 

2.   

1)  

a)   

b) Zakup i  

c) Zakup i 
i - -   izolacja 

 tylko w  

2)  

a) Zakup i kiego. 

b) Zakup i 
 

i obiegu 
 

3. 
ie, w   

4.  
 

1) Wykonani
wymiana instalacji c.w.u., 

2)  



3) Wykonanie uproszczonego audytu energetycznego wykonanego przez Operatora lub podmiot uprawniony, 

4) 
  

5) Zakup i  przypadku monta  

6) Budowa, przebudowa i  

7) Zakup i   

8) Wykonanie instalacji c.o., 

9) arska. 

 7.  

1.  zasadniczymi 
wymaganiami, zgodnie z  dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgo
z 2014 r. poz. 1645 ze zm.) 

2.  
1100    mg/m3 
16 WWA wg   - potwierdzone aktualnym 
dokumentem (certyfikat energetyczno-

 

3.  mechanicznym 
 

4.  

 8. Warunki uczestnictwa w 
 

1.   do 
Regulaminu. 

2.    
  

1)  zasadami wolnej konkurencji. 

2)   Inwestorami i Operatorem. 

3) Zgodnej z zasadami dobrych praktyk handlowych i w z klientem oraz innymi 
podmiotami Programu. 

3. 
  

ne na stronie internetowej i telefonicznie u Operatora oraz w  

4. 
energetyczno-emisyjnego wydanego przez akredytowane laboratorium lub kopii 

  posiada aktualnego certyfikatu nie 
w Programie, a 

  

5.  

6. 
wszystkich dokumen   Umowie, Operatorowi. 

7.    5 pkt.1 jest 
 tym fakcie Operatora Programu. 

8.   



9. 
z uczestnictwa w Programie. 

10. Operator nie podpisze Umowy z przed dniem jej 
podpisania. 

11.   

 9.  

1. 
koszty poniesione przez Operatora i 
Operatora do chwili podpisania umowy. 

2.   pkt. 1 
przez Operatora i  

3.  listy 
rankingowej. 

4. W przypadku zaniechania w okresie do 5 lat korzystania z paliw ekologicznych i powrotu do ogrzewania 
 poprzednim systemie Inwesto

uzyskanego w ramach Programu wraz z ustawowymi odsetkami. 

5.  ramach realizacji 
Programu, w okresie 5  

 
z ustawowymi odsetkami. 

6. 
w  listy rankingowej) spowoduje 

 Programu. 

7. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku poddanych weryfikacji spowoduje wykluczenie Inwestora 
z Programu. 

8. Operator w  
umowy lub Regulaminu. 

9. 
Programu, ustalonych przez Ope

 Programu. 

10.  
 

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część realizacji Programu. Strony przystępując do Programu 
wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródeł 
ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach „ Programu ograniczenia niskiej emisji dla 

Gminy Pilchowice”  

WNIOSEK 

  

DANE WNIOSKODAWCY: 

Nazwisko i  

 

Adres budynku, w 
 

 

 



seria i  

 

 

 

 

produ  

Lp. Planowany zakres termomodernizacji: 
 

TAK NIE 

1.      

2.  
solarnych 

    

3.      

 nim zawarte. 

 

1.  
z art. 54 ustawy Prawo budowlane). 

2. 
 

3. m dofinansowanie/ nie 
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji w zakresie: 

 

4. rminu 
 

5. 
 trybie art. 23 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U z 2014 r. poz.1182, ze zm.) 

ww. Programu. 

6. u ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 
Pilchowice, tj. w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a  celu przeprowadzenia 
w   

 

7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Gmina Pilchowice, z 
w  art. 31 ustawy) przetwarzanie danych 
osobowych uczestni
w  celu, o  ust. 5  

8. o 
 ich poprawiania 

 

(podpis czytelny) 



Załącznik nr 2 do Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła 
budynków indywidualnych realizowanych w ramach „ Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy 

Pilchowice”  

 Oferta  

  ramach realizacji 
 

Nazwa wykonawcy   

Adres   

Telefon/FAX   

NIP   

REGON   

WWW   

E-mail   

 

 

 z  



 
   pkt 2 

 pkt 10. 

erty 

 

 

   

Pilchowice,  

  

Pilchowice 

I. - DOTYCZY / NIE DOTYCZY * 

 

............Nazwisko:................................................................................ 

nr dowodu osobistego.................................................. PESEL:....................................................... NIP 

Za ............ 

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

Telefon............................................................. 

 

Pani/Panu 

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



nr dowodu osobistego: ............................................ 

PESEL: 
......................................................................................... 

 

Telefon.............................................................. 

do repr  Programem Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Gminy Pilchowice. 

 Regulaminie realizacji Programu Ograniczenia 
 

 

 

data, podpis     

*właściwe zakreślić 

II. - DOTYCZY / NIE DOTYCZY * 

 

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

nr dowodu osobistego: ................................................. PESEL :................................................. 

NIP. ............................................................ 

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

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

Telefon............................................................. 

 

 zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice 
i  wymienionych w 

 zapisami Regulaminu realizacji 

 sz  

 Regulaminie realizacji Programu Ograniczenia 
 

 

 

data, podpis    

*właściwe zakreślić 


