
REGULAMIN NABORU DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA 
O DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ ENERGII

CIEPLNEJ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOWARY 
PRZY UDZIALE FUNDUSZY UZYSKANYCH Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU W RAMACH
PROGRAMU PRIORYTETOWEGO OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

I. INFORMACJE OGÓLNE
 

1. Nabór Deklaracji  prowadzony jest  przez Gminę Miejską Kowary w celu  przygotowania

wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej we Wrocławiu. 

2. Do  konkursu  mogą  zostać  zgłoszone  zadania  polegające  na  likwidacji  kotłów  starej

generacji oraz zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła i zastąpieniu ich

jednym z poniższych rozwiązań: 

• Kotły gazowe; 

• Piece zasilane prądem elektrycznym; 

• Kotły  na  biomasę  (co  najmniej  5  klasa  wg  PN-EN  303-5:2012)  -  wilgotność  biomasy

poniżej 20%; 

• Włączenie do sieci cieplnych; 

• OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne. 

Zastrzeżenia: 

• Wszystkie wymienione wyżej urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE. 

• Nabór nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych

oraz budynków w budowie. 

• Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia, które będą wymagane po podpisaniu

umowy oraz na etapie rozliczania czyli przekazywania dofinansowania 

• Instalacje  fotowoltaiczne  mogą  być  finansowane  w  ramach  Naboru  tylko  w  przypadku

wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może

przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu Art. 2 pkt 19) „ustawy

OZE”, 

• W  przypadku  wymiany  źródła  ciepła  warunkiem  niezbędnym  do  objęcia  zadania
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dofinansowaniem  jest  likwidacja  wszystkich  dotychczasowych  źródeł  ciepła  w

nieruchomości  objętej  Deklaracją,  zasilanych  paliwami  stałymi  lub  biomasą,  za

wyjątkiem: 

- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym;

- pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;

- pieców objętych ochroną konserwatorską;

W  powyższych  przypadkach  konieczne  jest  odłączenie  pieca  od  przewodu

kominowego. 

3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

a) Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2018 r. do 30 września

2018 r.;

b) Do  kosztów  kwalifikowanych  zaliczane  będą  wyłącznie  koszty  poniesione  w  okresie

kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą

finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d);

c) Za  datę  poniesienia  kosztu  uznaje  się  datę  wystawienia  faktury,  rachunku  lub

równoważnego dokumentu księgowego;

d) Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy: 

-  koszt  przygotowania  dokumentacji  technicznej,  w  tym  geologicznej,  koniecznej  do

realizacji zadania,

- koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie

w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej Deklaracją), 

- koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, 

-  koszt  zakupu  i  montażu  węzła  cieplnego  wraz  z  przyłączem,  niezbędną  aparaturą

kontrolno-pomiarową i elektryczną, 

- koszt przyłączy gazowych i energetycznych, 

-  koszt  zakupu  i  montażu  nowej  instalacji  technologicznej  kotłowni  wraz  z  niezbędną

aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na

paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło

budynki wielorodzinne, 

- koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika), 

- koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za

licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego

paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej Deklaracją),
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- zbiornik na ciepłą wodę użytkową, 

- koszt zakupu i montażu wkładów kominowych, 

- koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła, 

-  podatek  od  towarów i  usług  VAT jeżeli  Beneficjent  nie  ma  prawnej  możliwości  jego

odliczenia (wymagane oświadczenie). 

e) Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe. 

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak: 

- koszt nadzoru nad realizacją, 

- zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, 

- koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta, 

- podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjentem jest JST lub ich związki. 

f) W  przypadku,  gdy  w  nieruchomości  stanowiącej  zasób  komunalny,  oprócz  lokali

mieszkalnych, zlokalizowane są lokale przeznaczone na działalność gospodarczą, kosztem

niekwalifikowanym jest: 

-  wartość  zadania  związanego  z  realizacją  w  części  odpowiadającej  udziałowi

procentowemu powierzchni tych lokali w ogólnej powierzchni mieszkalnej nieruchomości –

w sytuacji  gdy budynek posiada  wspólne  źródło  ciepła  lub  będzie  przyłączany do sieci

ciepłowniczej, 

- w pozostałych przypadkach – całość kosztów związanych z tymi lokalami. 

g) Ograniczenie, o którym mowa w lit. f) nie dotyczy komunalnych lokali mieszkalnych, w

których mieszkaniec jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 

4. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki: 

a) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, 

b) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, 

c) wielorodzinne, stanowiące własność JST (nie dotyczy budynków użyteczności publicznej i

nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą). 

5. Beneficjenci: 

a) osoby  fizyczne,  w  tym  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  w  lokalu

mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego Naboru, 

b) wspólnoty  mieszkaniowe,  których  członkowie  korzystają  z  ciepła  wytworzonego  we

wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków), 

c) w  odniesieniu  do  osób  fizycznych  -  beneficjentami  końcowymi  mogą  być:  właściciele,

współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych, 

3



d) w  przypadku  współwłasności  do  złożenia  zgłoszenia  o  dofinansowanie  wymagana  jest

zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu,

tj.: wnioskodawcy, 

e) dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny

lub  kotłownię  (w przypadku kotłowni  wspólnej),  tzn.  właściciel  kilku  nieruchomości  w

przypadku chęci objęcia ich Naborem składa wniosek dla każdej nieruchomości oddzielnie

(obowiązuje zasada: jedna nieruchomość - jedno zgłoszenie), 

f) Beneficjentem może być również JST, jednak wyłącznie w odniesieniu do komunalnego

budownictwa  mieszkaniowego  (nie  dotyczy  budynków  użyteczności  publicznej  i

nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą). 

6. Do konkursu mogą być zgłaszane zadania rozpoczęte od dnia 1 stycznia 2018r.,  

7. Realizacja inwestycji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018r.

8. Gmina  Miejska  Kowary  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym

Regulaminie Naboru. 

9. Szczegółowe informacje dotyczące Naboru uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim

w Kowarach, w pok nr 6 lub pod nr telefonu 75 64 39 225, osoba do kontaktu: Małgorzata

Depczyńska podinspektor. ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW. 

1. Nabór  Deklaracji  prowadzony  będzie  w  terminie  od  06.11.2017  r.  do  31.12.2017  r.

Deklaracje  należy  dostarczyć  do  Urzędu  Miejskiego  w  Kowarach,  58-530  Kowary,  ul.

1 Maja 1a, Biuro Obsługi Klienta - pok. nr 1 osobiście, w terminie do 31 grudnia 2017 r. 

2. Deklaracja dotycząca przystąpienia do projektu dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Kowarach, oraz na stronie internetowej  www.kowary.pl. 

Deklaracje złożone po upływie ww. terminu zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. 

III.SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE.

1. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej  we  Wrocławiu  będzie  udzielane  do  50%  wartości  kosztów  kwalifikowanych

zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:

- dla domu jednorodzinnego – 20 000,00 zł, 

- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 14 000,00 zł, 

-  w  przypadku  kotłowni  zasilającej  w  ciepło  budynek  wielorodzinny  limit  kosztów

kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych

mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 8.000,00 zł. 
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2. Pozostałe 50% kosztów będzie ponosił właściciel nieruchomości. 

IV. KTO MOŻE APLIKOWAĆ.

Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Kowary, tj. mające zameldowanie na terenie

Gminy  Miejskiej  Kowary  i/lub  będące  stałymi  mieszkańcami,  będące

właścicielem/współwłaścicielem  budynku/lokalu  mieszkalnego  położonego  na  terenie

Gminy Miejskiej Kowary - w którym zostanie zrealizowane przedmiotowe zadanie, 

Warunkiem  udziału  jest  też  brak  jakichkolwiek  nieuregulowanych  a  wymagalnych

zobowiązań finansowych Mieszkańca/Wspólnoty mieszkaniowej  wobec Gminy Miejskiej

Kowary na dzień złożenia Deklaracji. 

V. DOKUMENTY  WYMAGANE  NA  ETAPIE  APLIKOWANIA  O

ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA DO PROJEKTU.

Deklaracja dotycząca przystąpienia do projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU.

1. Każdy mieszkaniec gminy może złożyć tylko jedną Deklarację. 

2. Istnieje możliwość uzupełnienia złożonej Deklaracji, w określonym terminie, na wezwanie

osoby weryfikującej, która stwierdzi braki przy czym pod uwagę będzie brana data złożenia

uzupełnionej Deklaracji. 

VII. PROCEDURA  CZYNNOŚCI  DOKONYWANYCH  PO  OTRZYMANIU

DOFINANSOWANIA  ZE  ŚRODKÓW  WFOŚiGW  WE  WROCŁAWIU  NA

REALIZACJĘ PROJEKTU PRZEZ GMINĘ KOWARY.

Mieszkańcy  zakwalifikowani  do  udziału  w  projekcie  (po  zweryfikowaniu  spełnienia

warunków  udziału  w  projekcie)  w  stosownym  czasie  zostaną  poproszeni  o  podjęcie

następujących działań: 

1. Uczestnik projektu podpisze umowę dotyczącą ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod

względem organizacyjnym i finansowym. 

2. Mieszkaniec wykona opisaną w umowie likwidację kotłów starej  generacji oraz zakupi i

dokona  montażu  przyjaznego  środowisku  źródła  ciepła.  Te  same  zasady  dotyczą  w

przypadku inwestycji zrealizowanych przed terminem podpisania umowy. 

3. Mieszkaniec przedłoży fakturę wraz z dowodem zapłaty opiewającą na całość zrealizowanej

inwestycji w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018 r. 

4. Do  faktury  należy  również  załączyć  wydrukowane  karty  techniczne  zainstalowanych

kotłów/pomp  ciepła/OZE  z  charakterystyką  urządzenia  i  głównymi  parametrami

technicznymi pozwalającymi zweryfikować osiągnięty efekt ekologiczny. 

5. W  ramach  potwierdzenia  uzyskania  planowanego  efektu  ekologicznego  -  elementem
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obligatoryjnym  dla  danej  nieruchomości  –  będzie  protokół  sporządzony  przez  Gminę

Miejską  Kowary  i  właściciela  nieruchomości  (lub  najemcę  w  przypadku  mieszkania

komunalnego) potwierdzający m.in. likwidację wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła

w tej nieruchomości zasilanych paliwem stałym lub biomasą oraz wykonanie nowego źródła

z  zachowaniem  wymogów  stawianych  prawem.  W  odniesieniu  do  komunalnego

budownictwa  mieszkaniowego,  w  sytuacji  gdy  Beneficjentem  jest  JST,  Beneficjent

przedkłada  protokół  odbioru  robót  sporządzony  z  wykonawcą  prac  (zakres  informacji

zawartych  w  protokole  powinien  uwzględniać  również  wymagania  określone  w  zdaniu

poprzednim). 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Wszelkie zmiany do regulaminu będą dokonywane na piśmie. 

IX. KRYTERIA WYBORU. 

KRYTERIUM OBLIGATORYJNE (wymagane) 

Kryterium TAK/NIE 

1. Beneficjent jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą budynku/lokalu mieszkalnego, w

którym będzie realizowane zadanie. 

2. Właściciel/e  jest/są  stałym/i  mieszkańcem/ami  Gminy  Miejskiej  Kowary  i  posiada/ją

meldunek stały lub czasowy na terenie  Gminy Miejskiej  Kowary (warunek ten zostanie

potwierdzony przez  zgodność  z  danymi  złożonymi  w deklaracji  o  wysokości  opłaty za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  danymi  zawartymi  w  zasobach

meldunkowych Urzędu).

3. Posiada wymagalne a nieuregulowane na dzień złożenia wniosku zobowiązania finansowe

wobec Gminy Miejskiej Kowary. 
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