
UCHWAŁA NR LIV/982/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn. 
"Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły 
gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz - II edycja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu ustala, co 
następuje: 

§ 1. W Regulaminie określającym zasady udzielania dotacji w ramach projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie 
Stary Sącz - II edycja" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVIII/888/2022 Rady Miejskiej 
w Starym Sączu z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu 
pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły 
gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz - II edycja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. 
Małopol. z 2022 r. poz. 4451) wprowadza się nastepujące zmiany: 

1. W §1 dotychczasowa definicja nowego źródła ciepła otrzymuje brzmienie: 
"Nowe źródło ciepła - urządzenia wykorzystujące paliwa gazowe lub wysokosprawne i ekologiczne źródła 
spalające biomasę charakteryzujące się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 
zanieczyszczeń, które zostały określone w przepisach wykonawczych do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu do produktów związanych z energią lub pompy ciepła. Dodatkowo kotły spalające 
biomasę muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą 
posiadały rusztu awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie." 

2. W § 6. ust. 1 pkt 3 po słowach: „(...) moc kotła" dopisuje się: „lub pompy ciepła.”. 

3. Załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Starym Sączu 

 
 

Andrzej Stawiarski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Starym Sączu 

z dnia 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

w ramach projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych  

na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz - II edycja" 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014 - 2020 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko .................................................................................................................................... 

2. PESEL .................................................................................................................................................. 

3. Adres zamieszkania .............................................................................................................................. 

4. Telefon kontaktowy ............................................................................................................................. 

II. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY INWESTYCJA 

1. Adres .................................................................................................................................................... 

2. Numer działki ewidencyjnej (działek ewidencyjnych) ......................................................................... 

3. Tytuł prawny do nieruchomości: własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste* 

4. Numer księgi wieczystej ...................................................................................................................... 

III. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI  

1. Rodzaj istniejącego Starego źródła ciepła ........................................................................................... 

2. Powierzchnia budynku ......................................................................................................................... 

3. Planowane Nowe źródło ciepła: kocioł gazowy/kocioł biomasowy/pompa ciepła* 

4. Planowany termin realizacji inwestycji ................................................................................................ 

 

 

…………………………………….. 

(data i czytelny podpis) 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi 

wieczystej lub wydruk elektronicznej księgi wieczystej). 

2. Zgoda współwłaścicieli/współużytkowników nieruchomości (dotyczy współwłasności 

lub użytkowania wieczystego). 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr…………… 

Rady Miejskiej w Starym Sączu 

z dnia 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

w ramach projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych  

na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz - II edycja" 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014 - 2020 

I. DANE WNIOSKODAWCY  

1. Data zawarcia umowy ....................................... Numer umowy ............................................................ 

2. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania ................................................................................................................................ 

4. Telefon kontaktowy ................................................................................................................................ 

II. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Adres .......................................................................................................................................................... 

III. DANE DOTYCZĄCE NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CO I CWU 

1. Rodzaj Nowego źródła ciepła ................................................................................................................. 

2. Moc Nowego źródła ciepła w kW  ......................................................................................................... 

3. Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u TAK/NIE* 

4. Koszt inwestycji …................................................................................................................................. 

IV. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

                          

 

właściciel rachunku bankowego ................................................................................................................. 

 

 

…………………………………….. 

(data i czytelny podpis) 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1) kserokopia faktur VAT i/lub rachunków, wystawionych na inwestora, potwierdzających poniesione 

wydatki wraz z oryginałem faktur i/lub rachunków do wglądu. Jeśli faktury i/lub rachunki nie 

zawierają szczegółowej informacji o poniesionych kosztach, inwestor załącza dodatkowo odrębny 

dokument potwierdzony przez wykonawcę i inwestora zawierający informacje o rodzaju wydatków 

i wysokości poniesionych kosztów; 

2) dowód potwierdzenia dokonania zapłaty za zrealizowaną inwestycję; 

3) protokół odbioru technicznego sporządzony przez wykonawcę dokonującego wymiany systemu 

ogrzewania zawierający zakres wykonanych prac modernizacyjnych oraz potwierdzenie demontażu  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 958C2CE6-4C3B-4673-8610-E12853AF7F6C. Uchwalony Strona 1



i likwidacji starego źródła ciepła i montażu nowego źródła ciepła wraz z podaniem liczby trwale 

wyłączonych palenisk lub kotłów, informacją o rodzaju paliwa zdemontowanego urządzenia oraz 

dane techniczne zainstalowanego źródła ciepła tj. moc kotła lub pompy ciepła w kW i rodzaj paliwa; 

4) kserokopia dokumentu zawierającego dane techniczne zamontowanego urządzenia grzewczego wraz  

z certyfikatem energetyczno-emisyjnym potwierdzającym spełnienie przez nowe źródło ciepła 

wymagań określonych w regulaminie; 

5) potwierdzenie likwidacji starego źródła ciepła (protokół likwidacji, karta przekazania odpadu, 

potwierdzenie złomowania); 

6) kserokopia warunków technicznych na dostawę gazu dla potrzeb grzewczych budynku wydaną przez 

zakład gazowniczy lub kserokopię umowy sprzedaży gazu – w przypadku montażu kotła gazowego; 

7) dokumentacja fotograficzna zamontowanego nowego źródła ciepła; 

8) w przypadku konieczności wykonania modernizacji energetycznej budynku, wynikającej z oceny 

energetycznej - dokument zawierający informacje o zakresie wykonanych prac 

termomodernizacyjnych (np. protokół, faktura dokumentująca rodzaj i parametry zakupionego 

materiału oraz wykonanej usługi, dokumentacja fotograficzna wykonanych prac 

termomodernizacyjnych). 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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