
UCHWAŁA NR VIII/99/2019
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 14 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza 
atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej 
z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie 

dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2,3,4 pkt 1a, 
5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), 
a także ze względu na uchwałę nr XXV/468/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 r. 
w sprawie Programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej na lata 2017-2020

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. W uchwale nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zadania 
pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019” oraz w sprawie 
ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania wprowadzić 
następujące zmiany: 

- tytuł uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej 
osobom fizycznym ze środków budżetu miasta Bielsko-Biała na realizację zadania pn: »Kompleksowy program 
ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta 
Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019«",

- §1 otrzymuje brzmienie: „Przyjąć do realizacji zadanie, polegające na wymianie żródeł ogrzewania 
w budynkach jednorodzinnych, pn.: »Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 
2019« -zwane dalej Programem, na warunkach określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały, obejmującym w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania 
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania”,

- §2 otrzymuje brzmienie: „Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu zostaną określone 
w budżecie miasta Bielska-Białej.”.

§ 2. 1. Załącznik do uchwały nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2019 r. 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dodaje się załącznik nr 2 do uchwały stanowiący wzór wniosku o dotację.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Okrzesik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/99/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 14 maja 2019 r.

REGULAMIN

określający kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji do wymiany starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i sposób jej rozliczenia 
w ramach zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) Program - "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019".

2) Miasto - Miasto Bielsko-Biała.

3) Organizator Programu - jednostka Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wyznaczona do organizacji 
Programu, zlokalizowana pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 6, pok. 510, tel. 33 497 518.

4) Inwestor - osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Miasta 
Bielsko-Biała, akceptująca warunki określone w § 4 i 5 oraz zarejestrowana jako uczestnik Programu.

5) Operator - działający na podstawie umowy zawartej z Miastem podmiot, posiadający wszelkie 
upoważnienia Miasta do obsługi Inwestora przy realizacji Programu,

6) Nadzorujący - osoba powołana przez Miasto do kontrolowania przebiegu procesów inwestycyjnych 
związanych z Programem dla zabezpieczenia prawidłowości udzielenia dotacji.

7) Instalator - firma instalacyjna, która została wybrana przez Inwestora i zarejestrowana u Organizatora 
Programu, wykonująca prace mające na celu realizację inwestycji zgodnie z zasadami Programu.

8) Budynek - budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca1994 r. – 
Prawo budowlane. 

9) Stare źródło ciepła - niskowydajne i nieekologiczne źródło ciepła, w którym następuje spalanie paliw 
stałych, będące podstawowym źródłem ogrzewania dla budynku, w szczególności kocioł centralnego 
ogrzewania lub komplet pieców węglowych.

10) Nowe źródło ciepła - ekologiczne źródło ciepła (kondensacyjne kotły gazowe, elektryczne źródła 
ciepła, w tym pompy ciepła lub kotły na paliwa stałe nowej generacji zgodnie z § 3 ust. 3), zweryfikowane 
przez Operatora i Nadzorującego.

11) Koszty kwalifikowane - koszty robót obejmujące prace związane bezpośrednio z wymianą starego 
źródła ciepła na nowe, wraz z niezbędnym zakresem prac instalacyjnych związanych z montażem nowego 
źródła ciepła i jego włączeniem do instalacji centralnego ogrzewania budynku oraz koszty innych prac 
wyszczególnionych w § 7 ust. 1.

12) Koszty niekwalifikowane - pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji u Inwestora, a w 
szczególności koszty robót związanych z adaptacją pomieszczenia na potrzeby nowego źródła ciepła, 
dostosowanie przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznej do stanu zgodnego 
z wymaganiami przepisów budowlanych, przeróbki wewnętrznej instalacji grzejnikowej centralnego 
ogrzewania.
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Rozdział 2.
WARUNKI DOPUSZCZENIA INSTALATORA ORAZ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA DO 

PROGRAMU

§ 2. Instalator dokonujący wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła powinien spełniać 
następujące warunki:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, z możliwością wystawiania faktur VAT,

2) nie zalegać z należnościami w stosunku do Urzędu Skarbowego, ZUS i Miasta Bielsko-Biała,

3) współpracować z dostawcami nowych źródeł ciepła, które są dopuszczone przez regulamin Programu,

4) zaakceptować regulamin Programu,

5) nie być wykluczonym z samorządowych programów tego typu przez okres ostatnich 5 lat,

6) posiadać wiedzę w zakresie zasad montażu nowego źródła ciepła oraz jego obsługi z uwzględnieniem 
wszystkich wariantów stosowanej w nim automatyki,

7) zapewnić świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na montowane urządzenia w ciągu 
24h od zgłoszenia awarii,

8) udzielić gwarancji na pracę nowego źródła ciepła wraz z zamontowanymi urządzeniami towarzyszącymi, 
przez okres minimum 2 lat od daty uruchomienia nowego źródła ciepła,

9) dysponować personelem posiadającym właściwe uprawnienia do prowadzenia robót instalacyjnych, 
a także sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -uprawnienia budowlane w zakresie 
kierowania budową instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych opisanych w Rozdziale 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 z późn. zm.) lub posiadać świadectwa 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru 
lub eksploatacji wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.),

10) wykonywać kosztorysy i uproszczoną dokumentację projektową (rzuty, schematy kotłowni) oraz 
przeprowadzić dobór właściwej mocy nowego źródła ciepła dla potrzeb przedmiotowego budynku,

11) zarejestrować się u Organizatora Programu, dostarczając następujące dokumenty:

a) informacje dotyczące:

- danych teleadresowych i numeru rachunku bankowego,

- danych osoby upoważnionej do reprezentowania,

b) kopie nadania numerów NIP, REGON, wydruk z KRS lub CEDIG,

c) oświadczenia o:

- współpracy partnerskiej z dostawcą nowych źródeł ciepła (adres producenta lub dystrybutora oraz 
aktualne atesty i certyfikaty),

- niezaleganiu ze składkami do ZUS i z podatkami (kopie zaświadczeń z właściwych urzędów),

- spełnieniu pozostałych wymagań opisanych w punktach 4 do 10,

d) kopie uprawnień wykonawczych i budowlanych.

§ 3. 1. Nowe źródła ciepła zabudowane w ramach Programu powinny spełniać obowiązujące wymagania 
techniczno-ekologiczne oraz wymagania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach (w skrócie WFOŚiGW).

2. W szczególności nowe źródło ciepła dopuszczone do Programu winno posiadać:

1) aktualny certyfikat bezpieczeństwa,

2) konstrukcję uniemożliwiającą spalanie odpadów.
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3. W przypadku kotłów na paliwa stałe (węgiel, biomasa) dopuszczone są kotły, które spełniają minimum 
standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, według 
kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.

4. Spełnienie wymagań określonych w ust. 3 winno być potwierdzone certyfikatem lub sprawozdaniem 
z przeprowadzonych badań, które zostały wykonane przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum 
Akredytacji (PCA) lub inną jednostkę akredytującą, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia 
o wzajemnym uznawaniu akredytacji w Europie (EA).

Rozdział 3.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I UDZIAŁU INWESTORA W PROGRAMIE

§ 4. 1. Warunkiem dopuszczającym Inwestora do udziału w Programie jest:

1) posiadanie w budynku przewidzianego do likwidacji starego źródła ciepła, będącego podstawowym 
źródłem ogrzewania,

2) nie prowadzenie działalności gospodarczej w pomieszczeniach ogrzewanych nowym źródłem ciepła,

3) uregulowane sprawy własności lub współwłasności dotyczące budynku lub lokalu mieszkalnego 
(konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli w odniesieniu do osoby ubiegającej się o udział 
w Programie),

4) wpisanie się kandydata na Inwestora (osobiście lub telefonicznie) w siedzibie Organizatora Programu na 
listę oczekujących na uczestnictwo w Programie, czego skutkiem jest rejestracja i nadanie kolejnego numeru 
zgłoszenia,

5) terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań opisanych w niniejszym regulaminie, umowie dotacji 
i innych dokumentach Programu,

6) zapewnienie przez Inwestora, że w wyniku przeprowadzonej w ramach Programu inwestycji w całym 
budynku nie będą funkcjonować inne nieekologiczne źródła ciepła.

2. Kwalifikacja do Programu na dany rok osób zarejestrowanych odbywa się w następujący sposób:

1) Operator tworząc z listy oczekujących listę podstawową na dany rok funkcjonowania Programu 
kontaktuje się telefonicznie lub korespondencyjnie z osobami zarejestrowanymi na liście oczekujących według 
kolejności zapisu,

2) osoby, które były zarejestrowane w programie w latach wcześniejszych, a zabrakło dla nich miejsc 
w poprzednich edycjach Programu, zachowują swoją dotychczasową pozycję na liście oczekujących według 
kolejności zapisu,

3) osoby, które przed 15 lipca 2019 r. podczas kontaktu ze strony Operatora zrezygnują z udziału 
w Programie w roku bieżącym, zostają skreślone z listy. Chcąc uczestniczyć w Programie w latach następnych 
mogą być ponownie zapisane na koniec listy oczekujących.

3. Po umieszczeniu Inwestora na liście podstawowej na dany rok Programu i po zaakceptowaniu przez 
niego warunków udziału w Programie, następuje złożenie wniosku o dotację na formularzu określonym 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wnioski Inwestorów o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

§ 5. 1. Przystępując do Programu Inwestor oświadcza, że:

1) wszelkie zobowiązania finansowe w stosunku do Miasta Bielsko-Biała są i będą regulowane na bieżąco 
oraz nie toczy się wobec niego żadne postępowanie egzekucyjne,

2) posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Bielska-Białej (w przypadku 
współwłasności budynku należy dostarczyć zgodę współwłaścicieli na wymianę starego źródła ciepła),

3) budynek posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła, przeznaczone do likwidacji w ramach 
Programu,

4) po zakończeniu przeprowadzonej w ramach Programu inwestycji w całym budynku nie będą 
funkcjonować inne nieekologiczne źródła ciepła,
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5) nie korzysta i nie będzie korzystał z innych źródeł dotacji dla tego samego zadania ponad wysokość 
wkładu własnego.

2. Przed wykonaniem wymiany starego źródła ciepła Inwestor zobowiązuje się do:

1) postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 
formalności wymaganych przez Prawo budowlane,

2) przygotowania kotłowni do wymiany i zamontowania nowego źródła ciepła zgodnie ze wstępną opinią 
kominiarską, zaleceniami wynikającymi z protokołu inwentaryzacji przeprowadzonej przez Instalatora oraz 
przepisami budowlanymi w tym zakresie,

3) przestrzegania terminów realizacji poszczególnych etapów prac związanych z wymianą starego źródła 
ciepła, gwarantujących zakończenie inwestycji zgodnie z umową dotacyjną,

4) terminowego wykonania koniecznych robót niekwalifikowanych, np. dostosowanie posadzki, drzwi, 
przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z wymogami 
przepisów budowlanych,

5) uzyskania w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wymaganych prawem odpowiednich dokumentów 
związanych z modernizacją kotłowni,

6) podjęcia wszelkich kroków zmierzających do prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji, w tym 
wszystkich opisanych w §10 ust.1.

3. Po wykonaniu wymiany źródła ciepła Inwestor zobowiązuje się do:

1) użytkowania nowego źródła ciepła zgodnie z instrukcją przez najbliższe 5 lat od daty odbioru 
końcowego inwestycji,

2) przyjęcia kontroli prawidłowości użytkowania nowego źródła ciepła w okresie wymienionym w pkt. 1, 
dokonywanej przez uprawnionych przedstawicieli Miasta lub/i WFOŚiGW w Katowicach,

3) udostępniania informacji do celów statystycznych o zużyciu mediów energetycznych w swoim 
gospodarstwie domowym.

4. W przypadku zbycia nieruchomości Inwestor winien zadbać o to, by zobowiązania określone 
w ust. 3 były znane i respektowane przez nowego właściciela.

5. W przypadku rezygnacji Inwestora z udziału w Programie jego miejsce na liście nie może być 
przedmiotem zbycia lub przekazania innej osobie.

Rozdział 4.
KWALIFIKACJA, ZAKRES RZECZOWY i FINANSOWY PROGRAMU

§ 6. 1. Dla zapewnienia ciągłości Programu spośród osób zarejestrowanych u Organizatora Programu 
w pierwszej kolejności sporządzona będzie lista podstawowa uczestników w liczbie wynikającej z otrzymanych 
z WFOŚiGW w Katowicach środków, o których mowa w §9 ust.1, przy zachowaniu określonych tam zasad 
dotowania.

2. Pozostali chętni do wzięcia udziału w Programie będą rejestrowani na listę oczekujących, aż do 
odwołania zapisów.

3. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej zostanie ona uzupełniona z listy 
oczekujących, według kolejności zapisów. Zapisani na listę oczekujących, którzy nie zostaną włączeni na listę 
podstawową, będą podlegać kwalifikacji w kolejnej edycji Programu według kolejności zapisów, jeżeli będzie 
on kontynuowany przez Miasto w latach następnych.

4. Przed zamknięciem listy podstawowej uczestników Programu Prezydent Miasta Bielska-Białej może 
zadysponować pulą do 8% miejsc przez przeniesienie osoby zapisanej do Programu z listy oczekujących na 
podstawową, uwzględniając szczególne uwarunkowania społeczne dotyczące tej osoby.

§ 7. 1. Zakres rzeczowy Programu polega na wykonaniu robót kwalifikowanych obejmujących:

1) wycenę robót i materiałów na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu ofertowego wykonanego przez 
Instalatora,
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2) demontaż i protokolarne złomowanie starego źródła ciepła,

3) zakup, dostawę i montaż nowego źródła ciepła,

4) zakup, dostawę i montaż elementów technologii nowego źródła ciepła,

5) rozruch i odbiór końcowy nowego źródła ciepła wraz z odbiorem kominiarskim, jeśli jest wymagany 
w przepisach odrębnych.

2. Koszt robót kwalifikowanych jest związany z zakresem robót określonych w ust. 1.

3. Koszty robót niekwalifikowanych nie mogą być włączone do kosztów przewidzianych do 
dofinansowania w Programie. Zakres tych robót Inwestor realizuje własnym kosztem i staraniem.

4. Realizacja zakresu rzeczowego Programu w roku 2019 dotyczy wymiany 250 starych źródeł ciepła na 
nowe.

Rozdział 5.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

§ 8. Wielkość środków na pokrycie kosztów kwalifikowanych Programu wynika z zaciągniętej pożyczki 
z WFOŚiGW w Katowicach, budżetu Miasta oraz środków własnych Inwestora.

§ 9. 1. Modernizacja źródła ciepła w ramach Programu będzie podlegać dotacji w wysokości 70% kosztów 
kwalifikowanych, na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, 
a WFOŚiGW w Katowicach, ale kwota jednostkowej dotacji nie może przekroczyć 7000,00 zł (słownie: 
siedem tysięcy złotych). Pozostałe koszty modernizacji źródła ciepła pokrywa Inwestor.

2. Maksymalna wysokość zakładanych jednostkowych kosztów kwalifikowanych w Programie w roku 
2019 wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Koszty dotyczące organizacji i obsługi Programu będą pokrywane ze środków Miasta Bielsko-Biała.

Rozdział 6.
PROCEDURA WYMIANY STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA NOWE ORAZ UDZIELANIA 

DOTACJI

§ 10. 1. ETAP I - czynności przygotowawcze:

1) Operator kontaktuje się z kandydatem na Inwestora z listy oczekujących, sporządzonej przez 
Organizatora Programu, zgodnie z kolejnością zapisów, w celu uzyskania od niego potwierdzenia zamiaru 
wykonania zadania. Potwierdzeniem udziału Inwestora w Programie w roku 2019 jest złożenie u Operatora 
następujących dokumentów:

a) wniosku o dotację, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

b) oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, łącznie z oświadczeniami 
ewentualnych współwłaścicieli, na druku zgodnym z wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz.1493);

2) Inwestor wybiera Instalatora, który dostarczy nowe źródło ciepła wraz z jego montażem oraz 
przeprowadzi demontaż starego źródła ciepła. Jeżeli wybrany Instalator nie figuruje na liście Instalatorów 
zarejestrowanych u Organizatora Programu Inwestor powinien dopilnować, aby upoważniony przedstawiciel 
Instalatora dokonał procedury rejestracyjnej;

3) uprawniony kominiarz na zlecenie Inwestora wykonuje inwentaryzację wymaganych przewodów 
wentylacyjnych i spalinowych w celu stwierdzenia możliwości podłączenia nowego źródła ciepła, 
potwierdzając to protokołem kominiarskim zawierającym ewentualne zalecenia do wykonania. Kopię tego 
protokołu Inwestor dostarcza do Operatora. Koszty protokołu kominiarskiego pokrywa Inwestor;

4) w celu określenia warunków technicznych montażu Instalator wykonuje inwentaryzację miejsca 
lokalizacji nowego źródła ciepła i przeprowadza dobór jego mocy i wielkości oraz sporządza kosztorys 
modernizacji kotłowni;
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5) w przypadku budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji gazowej - Inwestor zleca uprawnionemu 
projektantowi sporządzenie projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej i uzyskuje prawomocne 
pozwolenie na budowę tej instalacji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej. Instalacja gazowa nie wchodzi w zakres robót kwalifikowanych i powinna być wykonana przed 
montażem nowego źródła ciepła własnym staraniem i kosztem Inwestora;

6) Instalator sporządza kosztorys na podstawie inwentaryzacji kotłowni z uwzględnieniem kosztów 
kwalifikowanych, a w szczególności ceny wybranego przez Inwestora nowego źródła ciepła;

7) Inwestor zatwierdza kosztorys, o którym mowa w pkt 6), a następnie dostarcza go Operatorowi;

8) Nadzorujący przed zawarciem umowy o dotację weryfikuje dodatkowo kosztorys, o którym mowa 
w pkt 6), pod względem zakresu rzeczowego robót kwalifikowanych i ich kosztów;

9) Na podstawie wartości określonej w zatwierdzonym kosztorysie Inwestor podpisuje umowę na 
modernizację kotłowni z Instalatorem i przekazuje jej kopię Operatorowi wraz ze zgłoszeniem terminu 
rozpoczęcia i zakończenia robót. Modernizacja źródła ciepła wykonywana jest na zlecenie Inwestora i na jego 
odpowiedzialność. Miasto nie pełni roli rozjemcy w sporach pomiędzy Inwestorem a Instalatorem, powstałych 
przy realizacji umowy wykonawczej;

10) Na podstawie dostarczonych do Operatora dokumentów wymaganych w etapie I następuje podpisanie 
umowy dotacyjnej pomiędzy Miastem, a Inwestorem, która będzie w szczególności określać elementy 
wskazane w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

11) Niewywiązanie się Inwestora z wymagań etapu I do 31 października 2019 r. powoduje jego 
przeniesienie na listę oczekujących.

2. ETAP II - realizacja inwestycji:

1) Instalator zgodnie z umową z Inwestorem wykonuje:

a) demontaż i protokolarne zniszczenie starego źródła ciepła, ze wskazaniem sposobu jego utylizacji,

b) dostawę i montaż nowego źródła ciepła,

c) dostosowanie instalacji w kotłowni w zakresie niezbędnym do funkcjonowania nowego źródła ciepła,

d) montaż wkładu kominowego, o ile zachodzi taka konieczność,

e) rozruch nowego źródła ciepła,

f) przeszkolenie Inwestora dotyczące zasad eksploatacji nowego źródła ciepła,

g) odbiór prawidłowej pracy wymaganych przewodów kominowych i wentylacyjnych dokonany przez 
uprawnionego kominiarza, potwierdzony protokołem odbiorowym;

2) Inwestor zgłasza Operatorowi gotowość do odbioru końcowego robót z udziałem Nadzorującego;

3) Inwestor, Instalator i Nadzorujący podpisują protokół z końcowego odbioru robót. Bezusterkowy 
protokół będzie podstawą do wystawienia przez Instalatora faktury dla Inwestora;

4) Po końcowym odbiorze Inwestor niezwłocznie przekazuje Operatorowi osobiście lub za pośrednictwem 
Nadzorującego następujące dokumenty:

a) kopię kominiarskiego protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowość działania przewodów 
spalinowych i wentylacyjnych,

b) oryginał protokołu likwidacji starego źródła ciepła wraz ze wskazaniem sposobu jego likwidacji 
(zaświadczenie złomowania),

c) oryginał protokołu odbioru końcowego montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła,

d) kopię certyfikatu, o którym mowa w §3 ust. 3, w przypadku zabudowania kotła na paliwo stałe,

e) oryginał faktury z podatkiem VAT 8%, uwzględniającej całość kosztów kwalifikowanych zadania; 
termin płatności na fakturze powinien umożliwiać jej uregulowanie do 30 dni od daty wystawienia (odbioru).

3. ETAP III - wypłata dotacji i rozliczenie zadania.
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1) Po odbiorze końcowym i przekazaniu dokumentów opisanych w ust. 2 pkt 4) Miasto wypłaca dotację na 
rachunek bankowy Inwestora wskazany w umowie dotacyjnej. Wypłata środków powinna nastąpić przed 
upływem 30-dniowego terminu płatności wskazanego na fakturze, celem jej pełnego i terminowego 
uregulowania przez Inwestora.

2) Po wypłacie dotacji Miasto wprowadza na odwrocie faktury opis dotyczący udzielenia dofinansowania 
i po rozliczeniu Programu zwraca Inwestorowi oryginał faktury pocztą;

3) Ostateczną czynnością rozliczenia Programu jest dostarczenie Operatorowi potwierdzenia całkowitego 
uregulowania faktury przez Inwestora. Potwierdzeniem tym może być dokument KP wystawiony Inwestorowi 
przez Instalatora lub wydruk bankowego potwierdzenia wpływu środków na rachunek Instalatora.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/99/2019

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 14 maja 2019 r.

WNIOSEK O DOTACJĘ
z budżetu Gminy Bielsko-Biała, z wykorzystaniem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z przeznaczeniem na realizację zadania pod 

nazwą:
„Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019”

1. Dane wnioskodawcy:

1.1 Nazwisko i imię ......................................................................................................................

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

1.2 Adres zamieszkania (ulica, miejscowość) .....................................................,...................................

(telefony do kontaktu).........................................................,  ....................................................

1.3 Numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć przyznana dotacja:

....................................................................... w banku ...............................................................

2. Dane techniczne zadania:

2.1. Lokalizacja zadania: budynek mieszkalny jednorodzinny w Bielsku-Białej,

(adres budynku jednorodzinnego i kotłowni)  ul.....................................................................................

2.2. Charakterystyka zadania:

Wymiana w budynku mieszkalnym jednorodzinnym opalanego paliwem stałym nieekologicznego źródła 
ciepła  na ekologiczne źródło ciepła typu

(rodzaj i typ nowego źródła ciepła)........................................................................................................

3. Dane prawno-organizacyjne

3.1. Zadanie przygotowane i realizowane zgodnie z Regulaminem Programu.

3.2. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac od .................................. do .....................................

4. Dane ekonomiczne zadania

4.1. Przewidywane koszty zadania ........................................................................................................

4.2. Wnioskowana kwota dofinansowania .....................................................................................

5. Przewidywany efekt ekologiczny zadania polega na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych w wyniku ograniczenia szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery miasta.

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

(podpis wnioskodawcy)
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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) 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) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), ja niżej  podpisana/y* wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta  Bielska-Białej z siedzibą 
w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, w związku z uczestnictwem w „Kompleksowym  programie ochrony 
powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej 
z budynków mieszkalnych”, w zakresie danych zawartych we  wniosku o dotację.

Jednocześnie nadmieniam, iż na podstawie przepisów art. 13 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zostałem 
poinformowany, że:

1) Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie wniosku o dotację jest Miasto 
Bielsko-Biała reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej z siedzibą: Urząd Miejski w Bielsku-
Białej, 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1,

2) z Inspektorem Ochrony Danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych, w następujący sposób:

a) pisemnie na adres siedziby Administratora,

b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl  ,

c) telefonicznie: 33 497 17 21,

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z uczestnictwem w „Kompleksowym  
programie ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych” zwany dalej „Programem”. Podanie danych osobowych, 
o których mowa w pkt 1 jest warunkiem uczestniczenia w Programie,

4) udostępnione przeze mnie dobrowolnie dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,

5) przekazane dane będą przetwarzane przez okres pięciu lat, to jest przez czas realizacji Programu,

6) w okresie uczestnictwa w Programie posiadam prawo do:

- dostępu do udostępnionych danych osobowych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2,

7) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Jednak skutkiem wycofania zgody będzie wykluczenie się z Programu,

8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Bielsko-Biała, dnia………..........……… ...............……………………….......

(podpis uczestnika Programu)

Id: 9BB5D91B-B880-4815-9B6C-4C17D342FE20. Podpisany Strona 11 z 11

mailto:iod@um.bielsko.pl



