Główne zasady udziału w projekcie w ramach działania
4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji

Osoby uprawnione do
otrzymania wsparcia

Wysokość pomocy

Wymogi dotyczące
budynku

Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła
spalające biomasę, wykorzystujące paliwa gazowe lub
odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła)
Osoby fizyczne, właściciele budynków przeznaczonych
wyłącznie na cele mieszkaniowe zlokalizowanych na
terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
W ramach projektu dofinasowanie będzie udzielane osobom
legitymującym się tytułem prawnym do nieruchomości lub
lokalu (np. wynikającym z prawa własności, ograniczonego
prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).
Do uzyskania dofinansowania konieczne będzie
przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do
dysponowania nieruchomością lub lokalem.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie
przekazywane maksymalnie do wysokości mocy
wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny
energetycznej budynku i będzie wynosiło:
a. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie)
wyznaczonej w ocenie
b. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW
mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
c. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW
mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
d. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy
wyznaczonej w ocenie
Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:
-nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku
jednorodzinnego
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku
wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne
źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu;
W przypadku konieczności poniesienia kosztów na
instalacje wewnętrzną niezbędną
do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje
możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
- maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku
jednorodzinnego
- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą
odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym
i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
- Budynek zamieszkały.
- Wyposażony w stary kocioł, piec, urządzenia grzewcze na
paliwa stałe.
- Charakteryzujący się wskaźnikiem EPH+W nie większym
niż 150 kWh/m2*rok dla domów jednorodzinnych lub 135
kWh/m2*rok dla domów wielorodzinnych (EPH+W –

Zobowiązania uczestnika
projektu

Zasady wypłaty
dofinansowania

nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).
Jeśli wskaźnik ten nie jest spełniony mieszkaniec musi
zadeklarować we własnym zakresie (z własnych środków)
poprawę efektywności energetycznej budynku w trakcie
trwania projektu (wymianę okien, ocieplenie budynku)
Dodatkowo informujemy iż wsparte projekty muszą
skutkować redukcją CO2co najmniej o 30% w odniesieniu
do istniejących instalacji
- Umożliwienie przeprowadzenia oceny energetycznej
budynku.
- Wykonanie niezbędnej modernizacji energetycznej, jeżeli
zachodzi taka konieczność.
- Likwidacja starego kotła potwierdzona odpowiednim
dokumentem.
- Montaż nowego źródła ogrzewania. Zastosowanie
urządzenia do ogrzewania spełniającego wymogi
ekoprojektu
dotyczące
poziomu
efektywności
energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, określone w
środkach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
października 2009 r (wykaz kotłów spełniających kryteria
znajduje
się
na
stronie
http://powietrze.malopolska.pl/kotly/)
- Utrzymanie bez modyfikacji zamontowanego systemu
przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.
- Użytkowanie wyłącznie dofinansowanego systemu
ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku.
- Nie dokonywanie nieuprawnionych modyfikacji kotła.
- Przestrzeganie parametrów paliwa dopuszczonego przez
producenta urządzenia.
- Wyrażenie zgody na pobranie i zbadanie parametrów
próbki używanego paliwa.
- Zapewnienie prawidłowych warunków składowania
paliwa.
- Umożliwienie kontroli zamontowanego systemu
ogrzewania przez przedstawicieli UMiG Piwniczna - Zdrój
oraz inne podmioty uprawnione. Właściciel nieruchomości
jest odpowiedzialny za wszelkie formalności (zezwolenia,
pozwolenia itp.) niezbędne do prawidłowego wykonania
inwestycji
Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu wymiany
źródła ciepła na podstawie przedstawionych dokumentów protokół odbioru, certyfikatu spełnienia wymogów
ekoprojektu dla zamontowanego urządzenia, faktury,
rachunku itp. wraz z potwierdzeniem zapłaty. Przed wypłatą
środków może zostać dokona kontrola na miejscu inwestycji

