
ZARZĄDZENIE NR B.0050.228.2020
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu "Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia" etap X

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
z późn.zm) oraz art. 85 wraz z art. 400 a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.Zatwierdzić Regulamin "Programu ograniczenia emisji na terenie Bierunia"- etap X.

§ 2.Nadzór nad realizacją zarządzenia oraz aktualizację treści zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Agnieszce Sklorz.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Regulamin "Programu ograniczenia emisji na terenie Bierunia"- etap X 

§ 1. Definicje 

1. Baza wniosków - wnioski złożone przez Inwestorów w okresie naboru wniosków.  

2. Budynek - zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333 z późn. zm.) budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący albo budynek w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

3. Dotacja - środki wypłacane z budżetu Gminy na podstawie zawartej umowy inwestorskiej, 

przeznaczone  

na częściowe pokrycie kosztów związanych z wymianą źródła ciepła, pochodzące z Funduszu 

(pożyczka zaciągana przez Gminę) oraz ze środków własnych Gminy. 

4. Fundusz - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

5. Gmina -  Gmina Bieruń. 

6. Inwestor - osoba fizyczna będąca właścicielem lub posiadaczem budynku lub lokalu mieszkalnego 

zlokalizowanego na terenie Bierunia (bądź jej spadkobierca), która złożyła wniosek i znalazła się na 

liście inwestycji dofinansowanych (w przypadku współwłasności dotacja przysługuje tylko jednemu 

współwłaścicielowi, pod warunkiem pisemnego wyrażenia zgody na modernizację przez pozostałych 

współwłaścicieli - odpowiednie zastosowanie dotyczy odrębności lokalowej w budynku).  W przypadku 

spadkobierców dotacja przysługuje tylko jednemu spadkobiercy, pod warunkiem pisemnego wyrażenia 

zgody na modernizację przez pozostałych spadkobierców. 

7. Kosztorys - kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

8. Koszty kwalifikowane – koszty zakupu nowego źródła ciepła i koszty robót obejmujące prace 

instalacyjne związane z montażem nowego źródła ciepła i jego włączeniem do istniejącej instalacji 

centralnego ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym, na podstawie których ustalana jest 

wysokość dotacji. 

9. Koszty niekwalifikowane - koszty robót związane z adaptacją pomieszczenia lub budynku na 

potrzeby nowego źródła ciepła, jak również przeróbki wewnętrznej instalacji grzejnikowej c.o. oraz 

dokumentacja projektowa. 

10. Lista inwestycji dofinansowanych - lista wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane. 

11. Lista rezerwowa – baza wniosków złożonych przez Inwestorów w okresie naboru wniosków, które 

pozostają do dyspozycji Operatora  na dany rok realizacji programu. 

12. Lokal mieszkalny - zgodnie z art. 2 ust. 2 zd. 1 ustawy o własności lokali (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1910) wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokojeniu ich potrzeb 

mieszkaniowych. 

13. Modernizacja – wymiana starego źródła ciepła na nowe. 
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14. Nowe źródło ciepła - ekologiczne i wysokosprawne źródło ciepła spełniające wymogi ekoprojektu 

w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji 

(UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185: 

a) kocioł gazowy kondensacyjny:  

᠆ spełniający, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności 

energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 

Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego 

i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE; 

b) kocioł na paliwo stałe wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (opalany węglem 

lub biomasą): 

᠆ spełniający wymogi minimum 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-

5:2012, 

c) pompa ciepła typu powietrze-woda albo gruntowa pompa ciepła do celów ogrzewania 

lub ogrzewania i cwu:  

- spełniająca wymogi minimum klasy energetycznej A+. 

15. Operator - wybrany przez Gminę podmiot koordynujący i nadzorujący prace związane z wymianą 

źródła ciepła, posiadający kwalifikacje oraz  wszelkie upoważnienia Gminy do realizacji Programu. 

16. Okres trwałości projektu – okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

modernizacja została zrealizowana, a w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze 

efekty Programu. 

17. PINB – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

18. Program – Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Bierunia, w ramach którego 

realizowana jest wymiana niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne 

w celu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. 

19. Regulamin - Regulamin „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” - etap X. 

20. Stare źródło ciepła - pozaklasowy kocioł na paliwo stałe, kocioł III lub IV klasy na paliwo stałe 

lub minimum10-letni kocioł gazowy. 

21. Umowa inwestorska - trójstronna umowa na realizację inwestycji, zawarta pomiędzy Inwestorem, 

Wykonawcą i Operatorem Programu, określająca warunki finansowania i współpracy stron. 

22. Umowa z Wykonawcą - dwustronna umowa na realizację inwestycji, zawarta pomiędzy 

Wykonawcą a Operatorem Programu, określająca warunki współpracy stron. 

23. Wniosek – wniosek o udzielenie dotacji w Programie ograniczenia emisji na terenie miasta 

Bierunia- etap X  

24. Wykonawca - firma instalacyjna zarejestrowana u Operatora, wybrana przez Inwestora, 

wykonująca modernizację, zgodnie z zasadami Regulaminu. 

§ 2. Cel i realizacja Programu 

1. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/1/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25.06.2020 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bieruń na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 

2030, celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów 

spalania oraz wyeliminowanie możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych 

zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych. 

2. Program realizowany będzie poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła: 
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a) stare źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe może być wymienione wyłącznie na 

wysokosprawny kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na paliwo stałe min. klasy 5 (opalany węglem 

lub biomasą)  lub na pompę ciepła,  

b) stare źródło ciepła w postaci kotła gazowego może być wymienione wyłącznie na 

wysokosprawny kocioł gazowy kondensacyjny. 

§ 3. Ogólne zasady udziału w Programie 

1. Udział w Programie jest dobrowolny. 

2. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji na modernizację systemu grzewczego jest złożenie 

przez osobę fizyczną wniosku w okresie naboru wniosków podanym w publicznej wiadomości na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz w lokalnej gazecie. 

3. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest dołączyć do wniosku: 

a) jeden z następujących dokumentów, potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Bieruń: 

᠆ pierwszą stronę ostatniego złożonego PIT-u z potwierdzeniem doręczenia do Urzędu 

Skarbowego (np. stempel urzędu lub urzędowe poświadczenie odbioru przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą); jeśli adres zamieszkania występuje na kolejnej stronie, wtedy jest 

konieczność okazania także tej strony, na której widnieje adres zamieszkania, 

᠆ emeryci i renciści mogą okazać pierwszą stronę ostatniego otrzymanego PIT-40A/11A 

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

᠆ rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne - oświadczenie strony informujące o posiadaniu 

gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Bieruń oraz utrzymywania się wyłącznie z rolnictwa,  

᠆ osoby bezrobotne - zaświadczenie wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, 

potwierdzające status bezrobotnego, 

᠆ osoby zamieszkujące Gminę Bieruń, których jedynym źródłem utrzymania są świadczenia 

otrzymywane z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bieruniu i które nie mają innych źródeł utrzymania (nie składają deklaracji PIT) - 

zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz oświadczenie strony 

złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej informujące o braku dochodów osiąganych 

z innych źródeł. 

4. Program w roku 2021 realizowany jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu przyjętego 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia. 

5. Wszystkie wnioski złożone w wyznaczonym okresie, zgodnie z § 3pkt. 2, tworzą bazę wniosków, na 

podstawie której sporządzana jest lista inwestycji dofinansowanych oraz lista rezerwowa. Od dnia 

wejścia w życie niniejszego regulaminu, obowiązuje wzór wniosku stanowiący załącznik do 

regulaminu. 

6. Kryteriami branymi pod uwagę przy ustalaniu kolejności przyznawania dotacji są: 

a) wiek wymienianego urządzenia grzewczego, 

b) typ nowego urządzenia grzewczego, 

c) data złożenia wniosku przez Inwestora. 

7. Ustala się wagę kryteriów: 

a) w przypadku kotłów pozaklasowych opalanych paliwem stałym eksploatowanych w okresie 

powyżej 10 lat od daty ich produkcji  -  50 pkt., 

b) w przypadku kotłów pozaklasowych opalanych paliwem stałym eksploatowanych w okresie 

od 5 do 10 lat od daty ich produkcji - 15 pkt., 
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c) w przypadku  kotłów pozaklasowych opalanych paliwem stałym eksploatowanych w okresie 

poniżej 5 lat od daty ich produkcji - 5 pkt., 

d) w przypadku osób wymieniających stare źródło ciepła węglowe na nowe źródło ciepła 

gazowe lub na pompę ciepła - 30 pkt. 

e) w przypadku wniosków złożonych przez inwestorów, które uzyskały tą samą liczbę punktów, 

kryterium branym pod uwagę przy ustalaniu kolejności przyznawania dotacji, będzie data wpływu 

wniosku. 

8. Maksymalna ilość punktów jaka może zostać przyznana Inwestorowi - 80 pkt. 

9. Inwestor ponosi odpowiedzialność prawną za prawdziwość podanych danych. 

10. Ostateczne ustalenie listy inwestycji dofinansowanych nastąpi po weryfikacji Wnioskodawcy pod 

kątem spełnienia warunków przystąpienia Inwestora do Programu określonych w Regulaminie. 

11. Nieuzasadniona rezygnacja z przyznanej w danym roku dotacji równoznaczna jest z usunięciem 

wniosku z bazy wniosków. Zasadność rezygnacji oceniana będzie przez Operatora. W przypadku 

nieuzasadnionej rezygnacji ponowne złożenie wniosku nie będzie możliwe w kolejnej edycji Programu 

realizowanego przez Gminę. 

12. Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Programu udziela Operator. 

§ 4. Forma i wysokość dotacji 

1. Inwestycje finansowane będą z Funduszu (pożyczka zaciągana przez Gminę), budżetu Gminy oraz 

ze środków Inwestorów. 

2. Inwestor może uzyskać dotację na koszty kwalifikowane, wynikające z zatwierdzonego przez 

Operatora kosztorysu, w wysokości określonej w poniższej tabeli. W przypadku, gdy 

w jednorodzinnym budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym, w którym realizowana jest 

modernizacja, prowadzona jest działalność gospodarcza zastosowanie mają zapisy § 4 ust.4. 

Wariant modernizacji źródła ciepła Dotacja 

(kol.3 + kol.4) 

Wkład własny 

Gminy 

Fundusz – 

pożyczka 

zaciągana przez 

Gminę 

1 2 3 4 

Zakup i montaż kotła na paliwo stałe min. 

5 klasy (opalany węglem lub biomasą) 

3 000,00 300,00 2 700,00 

Zakup i montaż kotła gazowego 

kondensacyjnego (przy wymianie kotła 

węglowego na gazowy) 

6 000,00 600,00 5 400,00 

Zakup i montaż kotła gazowego 

kondensacyjnego (przy wymianie kotła 

gazowego na gazowy) 

3 000,00 300,00 2 700,00 

Zakup i montaż pompy ciepła (przy 

wymianie kotła węglowego na pompę 

ciepła) 

10 000,00 1 000,00 9 000,00 

3. W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym lub w lokalu mieszkalnym, w którym 

realizowana jest modernizacja, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość dotacji będzie 

proporcjonalna do udziału powierzchni części mieszkalnej w całkowitej powierzchni budynku. 

W przypadku, gdy pomimo rejestracji działalności gospodarczej pod adresem, pod którym znajduje się 

budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowana wymiana kotła, działalność ta nie jest 

prowadzona, a w aktualnym rejestrze działalności gospodarczej znajduje się inny adres miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej, wysokość dotacji nie będzie redukowana. 
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4. Inwestor swój udział finansowy w realizacji inwestycji, wyliczony przez Operatora, wpłaca w całości 

na konto Operatora po podpisaniu umowy inwestorskiej, w wysokości oraz terminie określonym 

w umowie inwestorskiej. 

Po wykonaniu inwestycji przez Wykonawcę, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego, Operator 

przekazuje wpłacone środki przez Inwestora na konto Wykonawcy. Operator przekazuje wszystkie 

wymagane dokumenty z realizacji inwestycji wraz z fakturą od Wykonawcy Gminie, która na podstawie 

tych dokumentów wypłaca Wykonawcy dotację przyznaną Inwestorowi. Szczegóły rozliczenia 

finansowego określone zostaną w umowie inwestorskiej. 

5. Dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed podpisaniem umowy. 

§ 5. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

1. Koszty kwalifikowane wymiany źródła ciepła: 

a) demontaż i likwidacja starego źródła ciepła, 

b) zakup i montaż nowego źródła ciepła, 

c) zakup i montaż niezbędnej armatury, 

d) niezbędny osprzęt do zainstalowania nowego źródła ciepła, 

e) podgrzewacz pojemnościowy, jeśli jest integralną częścią pieca gazowego kondensacyjnego, 

f) montaż wkładu kominowego (o ile zachodzi taka konieczność). 

2. Koszty niekwalifikowane: 

a) wykonanie projektu budowy lub projektu przebudowy instalacji gazowej przez osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia, 

b) uzyskanie pozwoleń niezbędnych do realizacji wybranych wariantów modernizacyjnych 

(pozwolenie 

na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę), 

c) budowa przyłącza sieci gazowej, 

d) wykonanie instalacji c.o. zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie wybranego 

wariantu, 

e) opinie kominiarskie sporządzone przez uprawnionego kominiarza oraz wykonanie zaleceń 

wskazanych we wstępnej opinii kominiarskiej, 

f) wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio 

z wykonaniem modernizacji, np. montaż lub wymiana grzejników, budowa, przebudowa bądź 

remont przewodu kominowego, 

g) zakup i montaż podgrzewacza pojemnościowego (bojlera, zasobnika ciepłej wody 

użytkowej), 

h) zakup i montaż automatyki pokojowej i pogodowej, niebędącej elementem układu 

sterującego urządzeniem. 

§ 6. Warunki przystąpienia Inwestora do Programu 

1. Dotacja może być przyznana tylko do modernizacji w budynku lub lokalu mieszkalnym. 

2. Dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji mogą uzyskać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie 

gminy Bieruń: 

᠆ mieszkańcy rozliczający podatek dochodowy na terenie Gminy Bieruń, 

᠆ rolnicy posiadający gospodarstwo rolne na terenie Gminy Bieruń, 

᠆ bezrobotni mieszkańcy Gminy Bieruń, 
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᠆ osoby zamieszkujące Gminę Bieruń, których jedynym źródłem utrzymania są świadczenia 

otrzymywane z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bieruniu. 

3. Przystępując do Programu Inwestor oświadcza, że: 

a) jest właścicielem, posiadaczem lub dysponentem na innej podstawie prawnej budynku lub 

lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w granicach administracyjnych Gminy Bierunia, 

b) budynek lub lokal mieszkalny został zgłoszony do użytkowania zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, 

c) posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym. 

Jeżeli wymiana źródła ciepła była wcześniej dofinansowana z Funduszu, to możliwa w ramach 

Programu będzie jedynie wymiana kotłów minimum 10-letnich w przypadku kotłów gazowych i 6-

letnich w przypadku kotłów węglowych, 

d) nie posiada drugiego źródła ciepła (wyjątek stanowi kominek na drewno, pod warunkiem, że 

służy 

do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada instalacji rozprowadzenia ciepła do 

pozostałych pomieszczeń), 

e) nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem do zamontowania ekologicznego 

źródła ciepła, 

f) złożył deklarację na wywóz odpadów, a zawarte w niej dane odzwierciedlają stan 

rzeczywisty, 

g) nie posiada nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy, 

h) nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacyjnej (jeżeli istnieją techniczne możliwości 

podłączenia), 

i) wyraża zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Funduszu, Urzędu Gminy lub 

Operatora kontroli dotyczącej prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji w czasie jej 

trwania oraz w okresie trwałości projektu. 

4. Po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, Inwestor zobowiązany jest do podpisania umowy 

inwestorskiej w terminie określonym przez Operatora. Niedotrzymanie terminu podpisania umowy 

skutkuje wykreśleniem z listy inwestycji dofinansowanych oraz konsekwencjami wskazanymi 

w § 3 ust. 11. 

5. Inwestorzy, którzy zostaną zakwalifikowani do uzyskania dotacji do pompy ciepła, zobowiązani są 

do wpłaty kaucji w wysokości 1000 zł na konto Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie 5 dni od 

otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu na listę inwestycji dofinansowanych. 

6. Niedokonanie wpłaty kaucji w terminie określonym w § 6 ust. 5, równoznaczne jest z usunięciem 

wniosku z bazy wniosków oraz konsekwencjami wskazanymi w § 3 ust. 11. 

7. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego inwestycji. 

8. W przypadku rezygnacji Inwestora z przyznanej w danym roku dotacji do pompy ciepła po 

podpisaniu umowy inwestorskiej, wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi. 

9. Inwestor zobowiązuje się wymienić stare źródło ciepła na paliwo stałe lub gazowe na nowe źródło, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami określonymi w Regulaminie. 

10. Inwestor ma prawo wyboru Wykonawcy spośród znajdujących się na liście Wykonawców 

dopuszczonych 

do uczestnictwa w Programie. 

11. Inwestor zobowiązuje się przygotować kotłownię do wymiany źródła ciepła zgodnie ze wstępną 

opinią kominiarską oraz zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji kotłowni. 

12. Inwestycja, traktowana jako całość, składa się z następujących po sobie etapów: 
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a) złożenie i rejestracja wniosku o przystąpienie do Programu, 

b) kwalifikacja wniosku do realizacji w Programie, 

c) dostarczenie Operatorowi dokumentów niezbędnych do podpisania umowy inwestorskiej, 

m.in. decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2020 (podatek od 

nieruchomości), dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania budynkiem lub 

w przypadku braku tego dokumentu oświadczenie w tej sprawie, wstępnej opinii kominiarskiej, (w 

przypadku montażu kotłów), projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej (przy montażu 

kotła gazowego), decyzji ze Starostwa Powiatowego w Bieruniu zezwalającej na budowę instalacji 

gazowej (o ile wymaga tego Prawo budowlane) 

oraz dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę, tj. protokołu inwentaryzacji kotłowni, 

kosztorysu i schematu ideowego podłączenia źródła ciepła (przy montażu kotła węglowego lub 

pompy ciepła), 

d) podpisanie umowy inwestorskiej, 

e) wpłata przez Inwestora na konto Operatora wkładu własnego, zgodnie z umową inwestorską, 

f) zakup i dostawa nowego źródła ciepła, 

g) demontaż i przekazanie na złom starego źródła ciepła, 

h) przy montażu kotła gazowego, w przypadkach określonych w prawie budowlanym, 

dostarczenie zawiadomienia PINB o rozpoczęciu robót budowlanych, 

i) montaż nowego źródła ciepła, 

j)  realizacja niezbędnego zakresu instalacji, umożliwiającego sprawne działanie nowego źródła 

ciepła, 

k) dostarczenie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego inwestycji, tj. 

kwitu 

ze złomowania starego źródła ciepła oraz końcowej opinii kominiarskiej, 

l) odbiór końcowy inwestycji. 

13. Po podpisaniu umowy i wyborze przez Inwestora rodzaju źródła ciepła nie dopuszcza się do zmiany 

jego rodzaju. Zmiana nowego źródła ciepła skutkuje wykreśleniem z listy inwestycji dofinansowanych 

oraz konsekwencjami wskazanymi w § 3 ust.11 

14. Operator może na każdym etapie zweryfikować spełnianie przez Inwestora warunków z §6 ust. 1-3 

Regulaminu. 

§ 7. Warunki uczestnictwa Wykonawcy w Programie 

1. Nabór Wykonawców prowadzony jest przez cały okres realizacji etapu X Programu. 

2. Przystępując do Programu Wykonawca oświadcza, że co najmniej od 2 lat prowadzi działalność 

w zakresie modernizacji, które będzie wykonywał. 

3. Wykonawca zarejestruje u Operatora swój udział w Programie, dostarczając: 

a) numer KRS lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, REGON, NIP, 

b) numer konta bankowego, na które mają być przekazywane środki, 

c) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS - nie starsze niż 3 miesiące, 

d) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami w Urzędzie Skarbowym - nie starsze niż 

3 miesiące, 

e) autoryzacje, dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach w zakresie eksploatacji 

oraz nadzoru urządzeń, instalacji i sieci grzewczych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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f) dokumenty stwierdzające, że montowane kotły posiadają ważne badania emisyjności, 

certyfikaty, dopuszczenie do obrotu handlowego, 

g) dokumenty stwierdzające, że montowane pompy ciepła posiadają ważne certyfikaty, 

dopuszczenie do obrotu handlowego oraz wymaganą regulaminem klasę energetyczną (min. A+). 

4. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z Programu przestrzegać wszystkich zaleceń 

i wymagań Operatora, polegających na: 

a) działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji, 

b) terminowym wywiązywaniu się z umów podpisanych z Inwestorami i Operatorem, 

c) kulturalnej i zgodnej z zasadami dobrego wychowania działalności w relacjach z Inwestorem 

oraz innymi podmiotami Programu. 

5. Wykonawca akceptuje maksymalny okres wykonania prac u Inwestora określony w umowie 

trójstronnej i zgadza się na usunięcie usterek w trakcie trwania Programu do 48 godzin od momentu 

zgłoszenia ich przez Inwestora. Po zakończeniu Programu odpowiedzialność Wykonawcy wynika 

z ogólnych przepisów i gwarancji. 

6. Wykonawca dostarczy Inwestorowi niezbędną dokumentację techniczno-ruchową źródła ciepła, 

certyfikaty, karty gwarancyjne, karty serwisowe i inne wymagane dokumenty. 

7. Wszystkie zasady związane z uczestnictwem Wykonawcy w Programie określa umowa Operatora 

z Wykonawcą. 

8. Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną w zakresie wykonywanych modernizacji. 

9. Jeżeli podczas realizacji inwestycji Wykonawca stwierdzi, że Inwestor nie spełnia jakichkolwiek 

warunków modernizacji, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie Operatora. 

10. Wykonawca zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości wykonanych 

modernizacji 

oraz zgłoszonych skarg, zażaleń i pochwał przez Inwestorów Operatorowi. Operator zastrzega sobie 

możliwość sporządzenia listy ww. informacji, którą następnie może udostępnić na swojej stronie 

internetowej. 

11. Wykonawca będzie współpracował z Operatorem w sprawach związanych z właściwym 

wykonywaniem umów. Operator będzie wspomagał Wykonawcę w działalności doradczej, 

promocyjnej oraz informacyjnej i innych działaniach na rzecz ograniczenia niskiej emisji. 

§ 8. Odstąpienie od Programu 

1. Inwestor może odstąpić od Programu przed podpisaniem Umowy inwestorskiej, ponosząc 

konsekwencję wskazaną w § 3 ust.11. W przypadku wystąpienia kosztów po stronie Operatora, 

Inwestor zobowiązany jest do ich pokrycia. 

2. W przypadku odstąpienia Inwestora z jakiejkolwiek części Programu w trakcie jego realizacji, 

Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie dotychczasowe koszty poniesione przez Wykonawcę, 

Operatora oraz Gminę wraz z ustawowo należnymi odsetkami oraz kary umowne wynikające z umowy 

z Operatorem. Ponadto poniesie konsekwencję wskazaną  w § 3 ust.11. 

3. W przypadku odstąpienia Inwestora, który otrzymał dotację do pompy ciepła, z jakiejkolwiek części 

Programu w trakcie jego realizacji, wpłacona kaucja, o której mowa w § 6 ust.5, nie podlega zwrotowi. 

Nie zwalnia to Inwestora z konsekwencji, o których mowa w § 8 ust.2. 

 

§ 9. Inne postanowienia Regulaminu 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia, z siedzibą w Bieruniu, przy 

ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest 

Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). 
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Przetwarzanie danych jest warunkiem niezbędnym w celu zakwalifikowania do programu 

pozwalającego na przyznanie dotacji na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła 

na źródła ekologiczne oraz zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przyznania dotacji. 

Podstawa prawna: art. 400 a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO. 

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi informatyczne. 

Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane będą przechowywane jedynie 

w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 

przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o przyznanie 

dotacji. 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, (Dz.Urz.UE.L Nr 127, str. 2). 

Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są 

przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa. 

§ 10. Przepisy końcowe 

1. Na czas trwania stanu epidemii, w przypadku problemów w uzyskaniu dokumentów 

wskazanych w § 3 ust. 3 regulaminu, które Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku 

o udzielenie dotacji, dokumenty te należy złożyć w formie oświadczenia. W terminie 14 dni od 

dnia odwołania stanu epidemii dokumenty wyszczególnione w § 3 ust. 3 regulaminu należy 

dostarczyć do operatora programu pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji. 

2. Do Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie warunki umów zawartych pomiędzy Gminą 

a Funduszem. 

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Programu. 

4. Strony przystępując do Programu akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu. 
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Wniosek o udzielenie dotacji 

w programie ograniczenia emisji 

na terenie miasta Bierunia etap X 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu / e-mail ………………………………………………………………………………….. 

Adres budynku / lokalu mieszkalnego, w którym planowana jest modernizacja 

Bieruń ul.………………………………………………………………………………………………….. 

numer domu  …………. numer mieszkania ………… 

Tytuł prawny do nieruchomości (właściwe podkreślić): własność / współwłasność, inne 

Charakterystyka systemu ogrzewania (proszę zaznaczyć poprzez postawienie znaku X): 

Obecne źródło ciepła: 

Kocioł pozaklasowy opalany paliwem stałym eksploatowany powyżej 10 lat od daty jego produkcji      …… 

Kocioł pozaklasowy opalany paliwem stałym eksploatowany w okresie od 5 do 10 lat od daty jego produkcji …… 

Kocioł pozaklasowy eksploatowany w okresie poniżej 5 lat od daty jego produkcji  …… 

Kocioł III, IV klasy  opalany paliwem stałym …… 

inne źródło          …… 

Kocioł opalany paliwem gazowym  …… 

 

Moc kotła …………………. kW 

Rok produkcji kotła  ………….. 

 

Planowane nowe źródła ciepła (proszę zaznaczyć poprzez postawienie znaku X): 

 

kocioł opalany węglem …… 

kocioł opalany biomasą …… 

kocioł opalany gazem …… 

pompa ciepła …… 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.228.2020

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 10 grudnia 2020 r.
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Rok realizacji modernizacji: 2021 

 

 

W budynku / lokalu mieszkalnym: 

᠆ JEST / NIE JEST zarejestrowana działalność gospodarcza (właściwe podkreślić),  

᠆ JEST / NIE JEST prowadzona działalność gospodarcza (właściwe podkreślić).  

W przypadku, gdy jest prowadzona działalność gospodarcza, proszę podać: 

᠆ powierzchnię całkowitą budynku: …………………. m2 , 

᠆ powierzchnię wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej: …….…….… m2. 

 

Oświadczam, że budynek został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane lub 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie oddania budynku do użytkowania. Budynek jest użytkowany 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, a ja nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym 

dokumentem (decyzją administracyjną, projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła. 

 

Rezygnacja z przyznanej w danym roku dotacji równoznaczna jest z usunięciem wniosku z bazy wniosków. 

Ponowne złożenie wniosku nie będzie możliwe w kolejnej edycji Programu realizowanego przez Gminę. 

Inwestor ponosi odpowiedzialność prawną za prawdziwość podanych danych 

 

Zgadzam się na weryfikację danych podanych we wniosku przez Gminę Bieruń lub Operatora realizującego 

Program. 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………… 

miejscowość i data podpis wnioskodawcy 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia, z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do 

kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: 

iod@um.bierun.pl,). 

Przetwarzanie danych jest warunkiem niezbędnym w celu zakwalifikowania do programu pozwalającego na przyznanie 

dotacji na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz zawarcia i wykonania umowy 

dotyczącej przyznania dotacji. 

Podstawa prawna: art. 400 a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO. 

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi informatyczne. Decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane 

lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o przyznanie 

dotacji. 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, (Dz.Urz.UE.L Nr 127, str. 2). 

Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych 

prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa. 
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