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Gmina Dobczyce zaprasza mieszkańców zainteresowanych wymianą starego, nie ekologicznego kotła 

na paliwa stałe na nowy ekologiczny do wypełnienia ankiety.  

 

Ankieta będzie pierwszym krokiem mieszkańców do ubiegania się o dotację z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, którą otrzyma za pośrednictwem Urzędu 

Gminy w ramach: 

 Poddziałania 4.4.2 Obniżenie Niskiej Emisji - możliwe będzie uzyskanie dotacji na wymianę 

starych nie ekologicznych kotłów opalanych węglem/drewnem na nowoczesne urządzenia 

grzewcze zasilane gazem lub biopaliwami. 

 Poddziałania 4.4.3 Obniżenie Niskiej Emisji (paliwa stałe) - możliwe będzie uzyskanie dotacji 

na wymianę starych nie ekologicznych kotłów opalanych węglem/drewnem na 

wysokosprawne kotły automatyczne zasilane węglem. 

Warunkiem uzyskania dotacji (zgodnie z założeniami programu) będzie: 

 Wypełnienie i złożenie ankiety. 

 Poddanie budynku bezpłatnej ocenie energetycznej przeprowadzonej przez audytora 

energetycznego. 

 Podpisanie umowy z Urzędem Gminy i Miasta Dobczyce. 

 Wykonaniem ewentualnych dodatkowych prac termo modernizacyjnych wskazanych przez 

audytora(docieplenie ścian, wymiana/uszczelnienie okien, docieplenie 

stropów/stropodachów). 

 Demontaż i utylizacja starego źródła ogrzewania. 

 Montaż nowego wysokosprawnego kotła. 

W ramach programu możliwa będzie wymiana jedynie nie ekologicznych źródeł ciepła opalanych 

paliwami stałymi (drewno, węgiel). Program nie przewiduję wymiany starych kotłów opalanych 

gazem. Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2  o minimum  30% w stosunku do istniejącej 

instalacji. 

 

Wymiana kotła będzie możliwa jedynie w budynkach ocieplonych, posiadających szczelne okna          

i ocieplone stropy  lub w budynkach, w których prace termo modernizacyjne przewidziane są przed 

końcem 3 kwartału 2018r. 

 

Audytor energetyczny wskaże ewentualny zakres prac termo modernizacyjnych  oraz określi moc 

nowego kotła. 

 

Kwota dofinansowania będzie ustalana indywidualnie dla każdego budynku na podstawie wyników 

oceny energetycznej według wzoru 350zł x kW mocy kotła wskazanej przez audytora, nie więcej 

jednak niż 8tys. zł.  

 

W przypadku stwierdzenia konieczności modernizacji instalacji możliwe będzie uzyskanie 

dodatkowych środków. Dla kotłów gazowych będzie to kwota do 6tys. zł. W przypadku kotłów na 

węgiel do 1tys. zł.  

 

Ankiety prosimy składać najpóźniej do 30 listopada 2016r. w sekretariacie Urzędu Gminy           

i Miasta Dobczyce. 

 

Złożenie niniejszej ankiety nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. 

 

Zakup i montaż nowego źródła ogrzewania możliwy będzie dopiero po podpisaniu umowy                   

z Urzędem Gminy. 

 

Warunkiem realizacji projektu jest otrzymanie przez Gminę Dobczyce dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020. 

 

Dodatkowe informacje: 12 37 21 777 
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ANKIETA 

Dla mieszkańców Gminy Dobczyce zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę 

starych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi.  
 

  

 

 I. DANE WNIOSKODAWCY  
    1. Nazwisko, imię ………………………………………………….………………………………………….   

    2. Telefon/mail ………………………………………………….……………………………………………..  

    3. Adres zamieszkania:  

       a. Miejscowość ………….……………………….…..…… Kod pocztowy ….……..………………………  

       b. Ulica………………..…………………………………… Nr domu/Nr lokalu….….………………………  

    4. Adres do korespondencji  

       a. Miejscowość ………….……………………….…..…… Kod pocztowy ….……..…………………….….  

       b. Ulica………………..…………………………………… Nr domu/Nr lokalu….….………………………  

 

 II. LOKALIZACJA ZADANIA planowanego do wykonania  
    1. Miejscowość ……….………………………………………… Kod pocztowy .……..….…………….…….  

    2. Obr ….………………... Nr działki ……………………  

    3. Ulica ………………..………………………………………… Nr domu/Nr lokalu……….……………...…  

    4. Tytuł prawny do nieruchomości  
 własność 
 współwłasność 
 użytkowanie wieczyste  
 inne (jakie) ……………………………………………………………………………………………... 

 
III.PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDYNKU, w którym planowana jest wymiana 

kotła 
   1. Rodzaj budynku 

 Wolnostojący 

 Bliźniak 

 Szeregowiec 

 Całoroczny 

 Sezonowy 

   2. Powierzchnia lokalu faktycznie ogrzewana likwidowanymi piecami/kotłowniami na paliwa stałe                           

………..…………….m2  

3. Moc likwidowanych piecy / kotłowni ………………..…………kW  

4. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ………………..…………szt  

5. Data produkcji likwidowanych piecy ……………………… 

    6. Ilość paliwa stałego/węgla zużyta w sezonie grzewczym 2015/2016  …….………………… ton  

    7. Ocieplenie ścian: 

 Tak 

 Nie 

   8. Ocieplenie dachu/stropodachu: 

 Tak 

 Nie 

   9. Okna: 

 Pcv 

 Drewno 

 Inne (jakie) …………………………………………………………………………………….…… 

   10. Stan okien: 

 Dobry 

 Dostateczny 

 Zły 
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   11. Przygotowanie ciepłej wody poprzez: 

 Kocioł/piec 

 Piecyk gazowy 

 Bojler elektryczny 

 Kolektory słoneczne 

 Inne (jakie) ………………………………………………………………………..………………. 
 

IV.CHARAKTERYSTYKA ZADANIA  
    1. Moc planowanego do zainstalowania źródła ogrzewania ………………..……………………kW  

    2. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania:  

 Ogrzewanie gazowe  

 Ogrzewanie paliwami stałymi (węgiel) w piecach wysokiej sprawności   

 Ogrzewanie biomasą (pellet) w piecach wysokiej sprawności 

 Inne (jakie) ………………………………………………………………………………… 

 

V. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA  
    1. Data rozpoczęcia:  

    2. Data zakończenia:  

 

VI. Przyjmuję do wiadomości, że:  
   1. Moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135);  

   2. Moje dane kontaktowe będą udostępniane (imię i nazwisko, adres nieruchomości, adres do 

korespondencji, telefon, e-mail) w celach realizacji Programów będących podstawą ubiegania się o 

dotację na realizację zadań objętych niniejszym wnioskiem.  

   3. Konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego w toku jego 

realizacji oraz po jego zakończeniu.  

   4. W przypadku zmiany stanu  prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej, o 

fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Gminy i Miasta Dobczyce.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………                                                               …………………………………… 
       Miejscowość i data                                                                                                                               Podpis Wnioskodawcy 

  

 

 

 

 

Złożenie niniejszej ankiety nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. 

 

Zakup i montaż nowego źródła ogrzewania możliwy będzie dopiero po podpisaniu 

umowy z Urzędem Gminy. 
 

Dodatkowe informacje: 12 37 21 777 

 

 

 

 

 


