
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 364/BWP/2021 

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 05.10. 2021r.

Regulamin naboru wniosków  i realizacji projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze -
wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów-

ETAP II”

Niniejszy Regulamin ustala zasady realizacji projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze- wymiana
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów- ETAP II” realizowanym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Śląskiego  na  lata  2014-2020
(RPO WSL) konkurs nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21
.

Definicje
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
 „Gminie”  -  należy  przez  to  rozumieć  Gminę  Knurów,  beneficjenta  umowy  o dofinansowanie

w ramach RPO WSL 2014-2020.

 „Wydatkach  kwalifikowanych”  -  należy  przez  to  rozumieć  wydatki  uznane  za  kwalifikowane
w niniejszym Regulaminie i spełniające ponadto kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i  Rady (UE) nr  1303/2013 oraz nr  1301/2013 z dnia  17 grudnia  2013 r.  oraz
zgodnie  z  Krajowymi  wytycznymi  dotyczącymi  kwalifikowania  wydatków  w ramach  funduszy
strukturalnych  i  Funduszy  Spójności  w okresie  programowania  2014-2020  i z Wytycznymi
w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-
2020;

 „Wydatkach niekwalifikowanych” - rozumie się przez to wszystkie wydatki niekwalifikujące się do
refundacji, tj. nie spełniające kryteriów opisanych w punkcie powyżej; Przykładowo są to koszty
prac  związanych  z  adaptacją  pomieszczenia  lub  budynku  na  potrzeby  nowego  źródła
niskoemisyjnego,  przeróbki  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej,  wodnej,  wentylacyjnej,  koszty
zewnętrznych robót budowlanych, wymiana pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja
odgromowa, remont i  przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku,
koszty  wykonania  projektów  budowlanych  i  ekspertyz,  koszty  nadzoru  inwestorskiego,
ewentualnych zgód i pozwoleń.

 „Projekcie”  -  należy  przez  to  rozumieć  Projekt  polegający  na  zwiększeniu  poziomu produkcji
energii  ze  źródeł  odnawialnych  oraz  poprawie  stanu  powietrza  na  terenie  Gminy  poprzez
realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Projekt
realizowany  będzie  w formule  „grantowej”  tj.  udzielania  przez  Gminę  dotacji  celowej
Grantobiorcy;

 ,,Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin naboru wniosków  dla projektu grantowego
pn.:  „Czyste  Powietrze-  wymiana  źródeł  ciepła  w indywidualnych  gospodarstwach  domowych
w Gminie Knurów- ETAP II” w brzmieniu poniżej.

 ,,Deklaracji” – należy przez to rozumieć deklarację uczestnictwa w projekcie grantowym składaną
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przez Grantobiorców wg. wzoru deklaracji
przyjętego w Załączniku nr. 1 Regulaminu 

 „Grantobiorcy”  -  należy  przez  to  rozumieć  uczestnika  projektu  -  osobę  fizyczną  będącą
właścicielem/współwłaścicielem  nieruchomości  zabudowanej  budynkiem  mieszkalnym
jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy, która bierze udział w Projekcie;

 „Grantodawcy” - należy przez to rozumieć Gminę Knurów, beneficjenta umowy o dofinansowanie
w ramach RPO WSL 2014-2020.

 ,,Audytora” - należy przez to rozumieć wybrany przez Gminę podmiot uprawniony do weryfikacji
złożonej  przez  Grantobiorcę  deklaracji  uczestnictwa  pod  kątem formalnym  i  merytorycznym,
w tym wizji lokalnej w miejscu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

 ,,Operatora”  - należy przez to rozumieć wybrany przez Gminę podmiot nadzorujący realizację
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przedsięwzięcia  niskoemisyjnego  przez  Grantobiorcę  na  wszystkich  etapach,  począwszy  od
zawarcia umowy o powierzenie grantu, poprzez końcowy odbiór prac i  wypłatę grantu, aż po
monitoring i kontrolę efektów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

 „Grant”  –  środki  finansowe  udzielane  Grantobiorcy  przez  Grantodawcę  do  maksymalnej
wysokości  określonej w § 4 ust.  1 niniejszego Regulaminu,  na podstawie zawartej  pomiędzy
Gminą a Grantobiorcą umowy o powierzenie grantu na realizację inwestycji. 

 „Tytule prawnym do nieruchomości” - należy przez to rozumieć prawo władania nieruchomością
na cele realizacji Projektu wynikające z tytułu: własności lub współwłasności.

 „Budynku mieszkalnym jednorodzinnym” - należy przez to rozumieć Budynek – w rozumieniu art.
3 pkt. 2 a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 11, 234, 282),
wolno  stojący  albo  budynek  w  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza  się  wydzielenie  nie  więcej  niż  dwóch  lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni
całkowitej budynku. 

 „Okresie trwałości” - należy przez to rozumieć okres 5 lat od wpływu na rachunek Gminy ostatniej
transzy  płatności  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego,  w  którym  należy
zachować  w niezmienionej  formie i  wymiarze  efekty  projektu.  Data  zakończenia  tego  okresu
zostanie podana na stronie internetowej Gminy pod adresem www.knurow.pl

 „Wydatku  na  przedsięwzięcie  niskoemisyjne”  –  należy  przez  to  rozumieć  poniesione  przez
Grantobiorcę wydatki wskazane w §4 ust. 3, od których liczona jest wartość grantu.

 „Cieple  sieciowym”  -  należy  przez  to  rozumieć  system  zaopatrzenia  budynków  w  ciepło
generowane  w  ciepłowni  za  pomocą  dowolnych  nośników  energii,  dystrybuowane  siecią
ciepłowniczą za pomocą czynnika grzejnego o różnych parametrach temperaturowych. 

 ,,Przedsięwzięcie niskoemisyjne” – inwestycja polegająca na równoczesnym zakupie i montażu
żródła  ciepła,  realizowana  przez  Grantobiorcę  w  Projekcie,  której  celem  jest  wymiana  lub
likwidacja źródeł ciepła nie spełniających wymogów niskoemisyjnych tj. źródeł ciepła, zasilanych
paliwami  stałymi,  klasy  3 i  41 według  normy  PN-EN  303-5:2012  oraz  bezklasowych
z równoczesnym podłączeniem budynku objętego przedsięwzięciem niskoemisyjnym do ciepła
sieciowego lub sieci  gazowej,  a w razie braku technicznych możliwości  przyłączenia lub jeśli
przyłączenie takie nie jest uzasadnione ekonomicznie, z montażem pozostałych niskoemisyjnych
źródeł ciepła, spełniających standardy emisyjne:

 pompa ciepła powietrzna

 pompa ciepła gruntowa

 kocioł na biomasę (pelet).

§ 1
Warunki wstępne 

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę do udzielenia grantu na dofinansowanie przedsięwzięć
niskoemisyjnych w ramach Osi  priorytetowej  4  Efektywność energetyczna,  odnawialne źródła
energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze  Poddziałanie: 4.6.1 Czyste
powietrze- konkurs objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Udzielanie  grantów  będzie  możliwe  jedynie  w  przypadku  otrzymania  przez  Gminę
dofinansowania w ramach konkursu  RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21.  Informacja  o  otrzymaniu
dofinansowania  zostanie  podana  na  stronie  internetowej  Gminy  dostępnej  pod  adresem
www.knurow.pl.

1Preferowana jest wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, co oznacza, iż z spośród wniosków zgłoszonych w ramach
naboru mieszkańców w pierwszej kolejności będą wymieniane kotły bezklasowe i 3 klasy a w dalszej kolejności wymiana
kotłów 4 klasy. 
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§ 2
Opis Projektu 

1. Przedmiotem realizacji projektu jest dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
opisanego  w  §  3  ust  1  w  budynkach  mieszkalnych  jednorodzinnych,  położonych  na  terenie
Gminy.   

2. Z  możliwości  udziału  w projekcie  wyklucza  się  budynki  inne  niż  jednorodzinne  oraz  budynki
mieszkalne  jednorodzinne,  w  których  na  dzień  podpisania  umowy  o powierzenie  grantu  na
realizację  przedsięwzięcia  niskoemisyjnego,  prowadzona  jest  działalność  gospodarcza  lub
rolnicza na powierzchni powyżej 1 ha albo działalność agroturystyczna.

3. Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

a)  Ogłoszenie  o  naborze z  30-dniowym terminem naboru deklaracji  na  zasadach  przyjętych
w niniejszym Regulaminie, 
b)  Składanie  deklaracji  uczestnictwa przez przyszłych Grantobiorców w ramach ogłoszonego
otwartego  naboru.  Data  początkowa  i  końcowa  składania  deklaracji  określona  zostanie
w Ogłoszeniu o naborze. 
c) Weryfikacja deklaracji pod kątem formalnym
d)  Weryfikacja  deklaracji  pod  kątem  merytorycznym  w  miejscu  realizacji  przedsięwzięcia
w  formie  wizji  lokalnej  na  terenie  posesji  z  udziałem  Audytora  i przyszłego  grantobiorcy,
zakończona podpisaniem przez przyszłego grantobiorcę protokołu z wizji)
e)  Utworzenie  listy  uczestników  Projektu  (przyszłych  grantobiorców)  pośród  pozytywnie
zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym deklaracji uczestnictwa, złożonych
przez przyszłych grantobiorców w odpowiedzi na ogłoszony nabór. 
f) O przyznaniu grantu decydować będzie pozycja na liście uczestników Projektu ustalana wg.
kolejności przyjętych przez Gminę deklaracji, które zostały poprawnie złożone oraz nie posiadają
braków formalnych oraz błędów merytorycznych.
g)  Złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  przez  Gminę  w  odpowiedzi  na  konkurs
nr  RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21
h) Podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą.
i) Wezwanie Grantobiorców do podpisywania umów o powierzenie grantu
j) Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych przez Grantobiorców w okresie 6 miesięcy od daty
podpisania  umowy  o  powierzenie  grantu  (9  miesięcy  w przypadku  podłączenia  do  ciepła
sieciowego lub do sieci gazowej).
k)  Odbiór przez Operatora wykonanych przez Grantobiorcę prac w ramach przedsięwzięcia
niskoemisyjnego.
l)  Kontrola  dokumentów  związanych  z  wykonanym  przedsięwzięciem  niskoemisyjnym  oraz
wypłata grantu na zasadach określonych w umowie o powierzenie grantu.
m)  Monitorowanie  efektów  ekologicznych  oraz  trwałości  projektu  przez  Grantobiorcę  oraz
Operatora i Gminę.

§ 3
Przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

1. Niniejszy projekt polega na następujących działaniach, uszeregowanych według następującej po
sobie kolejności: 

a. Wymiana  lub  likwidacja  źródeł  ciepła  nie  spełniających  wymogów  niskoemisyjnych
tj. źródeł ciepła, zasilanych paliwami stałymi, klasy 3  i 42 według normy PN-EN 303-5:2012
oraz bezklasowych z obligatoryjnym przyłączeniem budynku do ciepła sieciowego. Wykaz
zawierający  spis  ulic,  w  obrębie  których  występuje  sieć  cieplna  (ciepło  sieciowe)
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

b. Wymiana  lub  likwidacja  źródeł  ciepła  nie  spełniających  wymogów  niskoemisyjnych
tj. źródeł ciepła, zasilanych paliwami stałymi,  klasy 3 i 43 według normy PN-EN 303-5:2012

2Preferowana jest wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, co oznacza, iż z spośród wniosków zgłoszonych w ramach
naboru mieszkańców w pierwszej kolejności będą wymieniane kotły bezklasowe i 3 klasy a w dalszej kolejności wymiana
kotłów 4 klasy. 
3Preferowana jest wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, co oznacza, iż z spośród wniosków zgłoszonych w ramach
naboru mieszkańców w pierwszej kolejności będą wymieniane kotły bezklasowe i 3 klasy a w dalszej kolejności wymiana
kotłów 4 klasy. 
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oraz bezklasowych z obligatoryjnym przyłączeniem budynku do sieci gazowej w sytuacji,
gdy nie ma możliwości przyłączenia budynku do ciepła sieciowego lub gdy nie jest ono
uzasadnione ekonomicznie. Wykaz zawierający spis ulic, w obrębie których występuje
sieć  gazowa  lub  w  obrębie  których  do  31.12.2022r.  planowana  jest  budowa  sieci
gazowej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

c. Wymiana  lub  likwidacja  źródeł  ciepła  nie  spełniających  wymogów  niskoemisyjnych
tj. źródeł ciepła, zasilanych paliwami stałymi,  klasy 3 i 44 według normy PN-EN 303-5:2012
oraz  bezklasowych  z  obligatoryjnym  montażem  pozostałych  niskoemisyjnych  źródeł
ciepła w  sytuacji,  gdy  nie  ma  możliwości  przyłączenia  budynku  zarówno  do  ciepła
sieciowego  lub  sieci  gazowej,  albo  gdy  przyłączenie  takie  nie  jest  uzasadnione
ekonomicznie.  Wykaz zawierający spis ulic, w obrębie których brak jest sieci gazowej
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

d. Niezbędna  budowa  lub/i  modernizacja  systemu  ogrzewania  budynku  lub/i  systemu
przygotowania ciepłej wody użytkowej  pod warunkiem przedstawienia opinii  techniczne
o  zakresie  i  uzasadnieniu  wykonanych  prac  budowlanych  lub  modernizacyjnych.  Zakres
realizowany jedynie wraz z wymianą źródła ciepła.

2. Demontaż i  złomowanie/likwidacja źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych,
którym ogrzewany był  budynek jest  obligatoryjna i  warunkuje możliwość udziału Grantobiorcy
w Projekcie.  Jeżeli  budynek posiada drugie  lub więcej  źródeł  ciepła  wpiętych  w wewnętrzną
instalację  centralnego  ogrzewania,  obowiązek  demontażu  i  złomowania/likwidacji  dotyczy
WSZYSTKICH  źródeł  nie  spełniających  wymogów  niskoemisyjnych.  Od  zasady  tej  można
odstąpić  w  przypadku  gdy  demontaż  i złomowanie/likwidacja  dotyczy  pieców  kaflowych
wykorzystywanych  jako  piece  akumulacyjne  przy  ogrzewaniu  elektrycznym,  pieców
przedstawiających wysokie walory estetyczne (za zgodą Operatora) oraz pieców objętych opieką
konserwatora  zabytków,  pod  warunkiem,  że  piece  te  nie  będą  podłączone  z  przewodem
kominowym, co wynikać musi z przedstawionej opinii zakladu kominiarskiego.

3. Warunki  przyłączenia  budynku  do  ciepła  sieciowego  lub  sieci  gazowej  w  przypadku
występowania  w/w  sieci,  wynikać  muszą  z  aktualnych warunków technicznych  przyłączenia
budynku do sieci (cieplnej lub gazowej) wydawanych przez wlaściwe przedsiębiorstwo energetyki
cieplnej lub zakład gazowniczy na wniosek Grantobiorcy.

4. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 3 ust.1 lit. c. Regulaminu, Grantobiorcy z rejonu
ulic  Nowy  Dwór,  Ściegiennego,  Korfantego,  Ligonia,  Szybowa,  Leśna,  Słoneczna,  Zielona,
Starowiejska, Graniczna, Zwycięstwa od nr 40, Wieczorka, Ustronie Leśne mają prawo wybrać
jako  nowe  źródło  ogrzewania  jedną  z  trzech  opcji:  pompa  ciepła  powietrzna,  pompa  ciepła
gruntowa,   kocioł  na  biomasę  (pelet),  natomiast  Grantobiorcy  z  pozostałych  rejonów  jedną
z dwóch opcji: pompa ciepła powietrzna, pompa ciepła gruntowa. 

5. W przypadku, jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Grantobiorcy,właściwy zakład gazowniczy
do 31.12.2022r. nie wybuduje sieci gazowej w obrębie ulic wymienionych w Załączniku nr 3 do
Regulaminu,  albo z wydanych warunków technicznych lub opinii  właściwego przedsiębiorstwa
energetyki  cieplnej  lub  zakładu  gazowniczego  wynika,  że  brak  jest  możliwości  przyłączenia
budynku do sieci cieplnej (ciepła sieciowego) albo sieci gazowej lub też przyłączenie takie nie jest
uzasadnione  ekonomicznie,Grantobiorca  najpóźniej  do  dnia  31.12.2022r.  będzie  miał  prawo
wybrać  jako  nowe  źródło  ogrzewania  zamiast  gazu  jedną  z  dwóch  opcji:  pompa  ciepła
powietrzna, pompa ciepła gruntowa lub zrezygnować z udziału w Projekcie i rozwiązać umowę
o powierzenie grantu za porozumieniem stron.

§ 4
Szacunkowe koszty, wydatki na przedsięwzięcie niskoemisyjne i warunki finansowe 

1. Dofinansowanie  (grant)  dla  przedsięwzięć  niskoemisyjnych  wymienionych  w  §  3  ust.  1
niniejszego  Regulaminu  wyniesie  80  %  wydatków  na  przedsięwzięcie  niskoemisyjne  brutto,
jednak nie więcej niż :

a. dla przyłączenia do ciepła sieciowego, w tym wykonania przyłącza do budynku (węzła
cieplnego)  i  wymiennika  ciepła,  budowy  lub  modernizacji  systemu ogrzewania  budynku
i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeśli niezbędne) – 25.000 zł
b. dla przyłączenia do sieci gazowej, w tym wykonania przyłącza, zakupu i montażu źródła
ciepła  zasilanego  paliwem  gazowym,  budowy  lub  modernizacji  systemu  ogrzewania
budynku i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeśli niezbędne)- 25 000 zł, 
c.  dla  montażu kotła  na biomasę (pelet),  budowy lub modernizacji  systemu ogrzewania
budynku i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeśli niezbędne) – 15.000 zł

4Preferowana jest wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, co oznacza, iż z spośród wniosków zgłoszonych w ramach
naboru mieszkańców w pierwszej kolejności będą wymieniane kotły bezklasowe i 3 klasy a w dalszej kolejności wymiana
kotłów 4 klasy. 
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d. dla montażu powietrznej pompy ciepła, budowy lub modernizacji  systemu ogrzewania
budynku i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (jeśli niezbędne) – 25.000 zł,
e.dla  montażu  gruntowej  pompy  ciepła,  budowy  lub  modernizacji  systemu  ogrzewania
budynku i systemu przygotowania ciepłej wody  użytkowej (jeśli niezbędne) – 40.000 zł.

        ponadto urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe.

2. Grant składa się w 15% ze środków własnych Gminy oraz w 85% ze środków EFRR i będzie
przekazywany na podstawie umowy o powierzenie grantu.

3. Zakres prac objętych grantem obejmuje następujące wydatki na przedsięwzięcie niskoemisyjne:
a. Demontaż i złomowanie/likwidacja źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych,

którym ogrzewany był budynek.
b. Budowa  przyłącza  do  ciepła  sieciowego  (koszt  przyłączenia  do  sieci  ciepłowniczej)  oraz

zakupu i montażu wymiennika ciepła wraz z automatyką/sterowaniem.
c. Budowa przyłącza do sieci gazowej wraz z zakupem i montażem źródła ciepła zasilanego

paliwem gazowym.
d. Zakup i montaż pozostałych niskoemisyjnych źródeł ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami

energii  (pompa  ciepła  powietrzna  i  gruntowa),  biomasą  (pelet),   spełniających  standardy
emisyjne

e. Niezbędna  budowa  lub  modernizacja  systemu  ogrzewania  budynku  oraz  systemu
przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej  pod  warunkiem  przedstawienia  opinii  technicznej
o zakresie i uzasadnieniu wykonanych prac budowlanych lub modernizacyjnych.

f. Zakup  i  montaż  wkładu  kominowego  przystosowanego  do  odprowadzania  spalin  z  kotła
gazowego kondensacyjnego.

g. Wykonanie i podłączenie dolnego źródła ciepła dla pomp gruntowych.
4. Grantobiorca  samodzielnie  dokonuje  wyboru  Wykonawcy  przedsięwzięcia  niskoemisyjnego,

uwzględniając  wymogi  techniczne  określone  w  Załączniku  nr.2  do  Regulaminu  oraz  zasady
celowości,  oszczędności5 i  racjonalności  ponoszenia  wydatków  poprzez  udokumentowane
wysłanie zapytania do co najmniej 3 wykonawców oraz porównanie otrzymanych co najmniej 3
ofert  i  wybór  oferty  najkorzystniejszej  z  uzasadnieniem  przyjętych  kryteriów  wyboru  lub
najtańszej.

5. W  celu  uzyskania  zwrotu  wydatków  zgodnie  z  §  4  ust.  1  i  3,  Grantobiorca  na  zasadach
określonych w umowie o powierzenie grantu winien udostępnić budynek, będący przedmiotem
realizacji  przedsięwzięcia  niskoemisyjnego  celem  dokonania  oględzin  przez  Operatora  oraz
przedstawić mu następujący komplet dokumentów celem weryfikacji:

6. .b) Kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Operatora lub protokół odbioru  sporządzony
przez Operatora wskazujący jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (ilość, wartość, element)
7.
8.
c) Oryginał faktur wskazujących wydatki na przedsięwzięcie niskoemisyjne.
d) Oświadczenie Wykonawcy o zapłaceniu faktur
f) Podpisaną i opieczętowaną gwarancję na okres minimum 7 lat od daty montażu;
g) Oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia instalacji (lub budynku wraz z instalacjami) od  co
najmniej  pożaru,  zalania,  uderzenia  pioruna,  wichury,   przepięć,  kradzieży,  dewastacji,  na  okres
trwałości projektu;
h) Zdjęcie zamontowanego nowego urządzenia niskoemisyjnego,
i) Protokół odbioru zatwierdzony przez Operatora,
j) Dokument o złomowaniu źródła ciepła nie spełniającego wymogów emisyjnych, którym ogrzewany
był budynek,
k)  Kopie  dokumentów  z  postępowania  opisanego  w  § 4  ust.  4,l)  Zdjęcie  tabliczki/  naklejki
informacyjno- pamiątkowej dofinansowania ze środków UE, otrzymanej od Gminy w dniu podpisania
umowy powierzenia grantu,
m)  Opinia  zakładu  kominiarskiego  ustalająca  prawidłowość  podłączenia  nowego  źródła  ciepła  do
przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji (nie dotyczy źródła ciepła sieciowego oraz pompy
ciepła),Protokół odbioru zatwierdzony przez Operatora;

n)  Opinia  zakładu  kominiarskiego  -  w  przypadku  pozostawienia  pieców  kaflowych
wykorzystywanych  jako  piece  akumulacyjne  przy  ogrzewaniu  elektrycznym,  pieców
przedstawiających wysokie walory estetyczne (za zgodą Operatora) oraz pieców objętych opieką
konserwatora zabytków - ustalająca, że piece te nie są podłączone z przewodem kominowym.

5 tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z 
danych nakładów
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9. W  przypadku,  gdy  przedłożone  przez  Grantobiorcę  dokumenty  lub  dane  wymagać  będą
dodatkowych czynności wyjaśniających Operator wezwie Grantobiorcę do złożenia wyjaśnień.

10. W terminie 30 dni od dnia weryfikacji ww. dokumentów oraz dokonanych oględzin, Gmina wypłaci
grant  na  rachunek  wskazany  przez  Grantobiorcę  w  umowie  o  powierzenie  grantu,  (pod
warunkiem dysponowania środkami przekazanymi przez Województwo Śląskie).

11. Granty  przekazywane  są  Grantobiorcom  wyłącznie  w  formie  refundacji  poniesionych
i udokumentowanych wydatków.

12. Grantobiorca ma obowiązek utrzymania w niezmienionej formie przedsięwzięcia niskoemisyjnego
dofinansowanego w ramach projektu oraz jego ubezpieczenia  w zakresie opisanym w §4 ust. 5
lit. g. Regulaminu w okresie trwałości projektu. 

13. Gmina ma prawo zwiększenia kwoty dofinansowania (grantu) dla Grantobiorcy w sytuacji  jeśli
ilość  zakwalifikowanych  do  dofinansowania  deklaracji  uczestnictwa  na  koniec  naboru  nie
wyczerpie ilości środków finansowych planowanych do uwzględnienia w Projekcie.

§ 5
Warunki udziału w Projekcie

1. Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnienie przez Grantobiorcę następujących kryteriów:

a.  wskazanie  w  deklaracji  uczestnictwa  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego,  który  na  dzień
złożenia deklaracji spełnia  minimalny standard efektywności energetycznej budynku, przez który
rozumie się: 

1) budynek, w którym wykonano, po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych
prac/przedsięwzięć  termomodernizacyjnych  w  odniesieniu  do  pomieszczeń  mieszkalnych  budynku
(ocieplenie/modernizacja powinny uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku
– zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji), tj.:

- docieplenie ścian zewnętrznych, lub
               - docieplenie stropów, lub
               - docieplenie podłóg na gruncie, lub

  - docieplenie fundamentów, lub
  -  docieplenie stropodachów, lub
  -  docieplenie dachów, lub
  -  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków;

lub:
2) budynek, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r.

Dowodem spełnienia warunku z  §5 ust.1 lit.a. ppkt. 1) Regulaminu są kopie faktur za prace
termomodernizacyjne  lub  w  razie  ich  braku  opinia  techniczna6 wskazująca  na  wykonanie
opisanego w §5 ust. 1 lit 1a. ppkt 1 zakresu prac, okazane przez Grantobiorcę najpóźniej do
dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Dowodem  spełnienia  warunku  z  §5  ust.1  lit.a.  ppkt.  2)  Regulaminu  jest  kopia  wpisu  do
dziennika  budowy  lub  zaświadczenie  wydane  przez  właściwy  organ  nadzoru  budowlanego
okazane przez Grantobiorcę najpóźniej do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu;
b. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, gdzie będzie realizowany projekt;
c. posiadanie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację projektu (do dostarczenia do
dnia podpisania umowy o powierzenie grantu);
d.wykorzystywanie  przedsięwzięcia  niskoemisyjnego  jedynie  na  potrzeby  socjalno-bytowe
grantobiorcy i jego domowników;
e. złożenie  w terminie określonym w Ogłoszeniu o naborze kompletnej deklaracji uczestnictwa
f. nieprowadzenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym przedmiotem przedsięwzięcia
niskoemisyjnego działalności gospodarczej lub działalności rolniczej na powierzchni powyżej 1 ha albo
działalności agroturystycznej.
g.  wykazanie  istnienia  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na nieruchomości,  o której  mowa
w §5 ust.1 lit. a. Ragulaminu źródła ciepła nie spełniającego wymogów niskoemisyjnych np. kocioł na
paliwo stałe (węgiel).

6 Opinię  może  wykonać  audytor  energetyczny  lub  rzeczoznawca.  W opinii  należy  odnieść  się  do  sposobu    materiału
wykonania docieplenia wszystkich elementów wskazanych w § 5 ust 1 lit a) ppkt1 Regulaminu oraz przedziału czasowego
wykonania tych prac.
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h. nie pozostawanie jako podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (grantu) na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Zmiana ww. statusu uprawnia  Gminę do
rozwiązania umowy o powierzenie grantu w trybie bez wypowiedzenia.
i.  zobowiązanie  się  do  zawarcia  umowy  o  powierzenie  grantu  na  warunkach  określonych  przez
Grantodawcę;
j.  zobowiązanie  się  do  eksploatacji  wykonanej  instalacji  będącej  przedmiotem  przedsięwzięcia
niskoemisyjnego zgodnie z jej przeznaczeniem przez okres trwałości projektu.
k. zrealizowanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu,
przy uwzględnieniu minimalnych wymogów określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu;
l.  udostępnienie  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego położonego na  nieruchomości,  na  której
planowane jest przedsięwzięcie niskoemisyjne w celu weryfikacji deklaracji uczestnictwa w Projekcie
pod kątem merytorycznym oraz wykonania dokumentacji  fotograficznej. Weryfikacja polegać będzie
na  wizji  lokalnej  przeprowadzanej  przez  upoważnioną  przez  Gminę  osobę  (Audytora)  w  jednym
z maksymalnie dwóch wyznaczonych przez nią terminów7 i musi zakończyć się podpisaniem protokołu
uzgodnień z przeprowadzonej wizji.
m. udostępnienie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na nieruchomości,  na której
zrealizowano  przedsięwzięcie  niskoemisyjne  celem  dokonania  oględzin  przez  Operatora  oraz
wykonania dokumentacji fotograficznej oraz przedstawienie mu kompletu dokumentów wymienionych
w §4 ust.5 Regulaminu celem weryfikacji
n. zawarcie umowy ubezpieczenia instalacji (lub budynku wraz z instalacjami) od co najmniej pożaru,
zalania, uderzenia pioruna, wichury,  przepięć, kradzieży, dewastacji, na okres trwałości projektu.

§ 6
Warunki zakwalifikowania do projektu

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest dostępna na stronie internetowej Gminy dostępnej pod
adresem www.knurow.pl oraz w Biurze Obsługi  Interesanta w budynku Urzędu Miasta Knurów
przy ul. dr Floriana Ogana 5 w godzinach pracy Urzędu.

2. Deklarację  należy  złożyć  w  Urzędzie  Miasta  Knurów  przy  ul.  dr  Floriana  Ogana  5
w godzinach  pracy  Urzędu  w  terminie  wskazanym  w  Ogłoszeniu  o  naborze   osobiście,
operatorem pocztowym lub przez Platformę ePUAP.

3. Deklaracje  podlegają  ocenie  pod  względem  formalnym  i  merytorycznym.  W przypadku
stwierdzenia braków formalnych, w szczególności deklaracja nie ma  uzupełnionych wszystkich
pól lub też nie spełnia warunków określonych w §5 ust. 1 od lit a. do lit. n. Regulaminu, pozostaje
ona  bez  rozpatrzenia  do  czasu  jej  uzupełnienia/  poprawienia.  Grantobiorca  ma  prawo
jednokrotnego  uzupełnienia/  poprawienia  deklaracji  uczestnictwa,  przy  czym  jako  termin
skutecznego złożenia deklaracji przyjmuje się datę złożenia uzupełnionej/ poprawionej deklaracji.
Uzupełnienie/  poprawienie  deklaracji  uczestnictwa  musi  być  dokonane  do  dnia  zakończenia
naboru deklaracji, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. a. oraz lit. b. Regulaminu.

4. Każdy Grantobiorca na następny dzień roboczy licząc od dnia złożenia deklaracji  otrzyma na
adres  e-mail  podany  w  deklaracji  powiadomienie  o  jej  przyjęciu  bez  uwag  formalnych  wraz
z nadaniem indywidualnego numeru porządkowego lub o konieczności  uzupełnienia deklaracji
uczestnictwa lub jej poprawienia zgodnie  z wymogami określonymi w §5 ust. 1 od lit a. do lit. n.
Regulaminu.  Jako  termin  skutecznego  złożenia  deklaracji  przyjmuje  się  datę  złożenia
uzupełnionej/ poprawionej deklaracji.

5. Po  zakończeniu  naboru  oraz  weryfikacji  formalnej  i  merytorycznej  deklaracji  uczestnictwa,
utworzona zostanie lista uczestników Projektu (przyszłych grantobiorców) spośród pozytywnie
zweryfikowanych  deklaracji.  Lista  ta  opublikowana  zostanie  na  stronie  internetowej  Gminy
dostępnej pod adresem www.knurow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Knurów,
dostępnym pod adresem www.knurow.bip.info.pl a także wywieszona w siedzibie Gminy.

6. Grantobiorcy, których deklaracje zostały pozytywnie zweryfikowane oraz którzy podpisali protokół
z wizji  lokalnej o której mowa w §2 ust. 3 lit. d. Regulaminu, tworzą listę główną uczestników
projektu w kolejności przyjęcia deklaracji. Na podstawie ilości środków finansowych planowanych
do uwzględnienia w Projekcie oraz wnioskowanych kwot grantów, Gmina wskazuje ostateczną
kwotę  dofinansowania  (grantu)  dla  każdego  z  grantobiorców.  W  przypadku  jeśli  suma
wnioskowanych grantów przekroczy ilość środków finansowych planowanych do uwzględnienia w
Projekcie,  Gmina  utworzy  listę  podstawową  (do  wysokości  planowanego  limitu)  oraz  listę
rezerwową 

7 Opinię może wykonać audytor energetyczny lub rzeczoznawca. W opinii należy odnieść się do sposobu i materiału 
wykonania docieplenia wszystkich elementów wskazanych w § 5 ust 1 lit a) ppkt1 Regulaminu oraz przedziału czasowego  
wykonania tych prac.
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7. Grantobiorcy  z  listy  głównej,  a  w  przypadku  utworzenia  listy  podstawowej  i  rezerwowej
Grantobiorcy  z  listy  podstawowej,  zobowiązani  są  do  zawarcia  umowy o  powierzenie  grantu
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

8. Grantobiorcy z listy głównej, którzy nie podpiszą umowy w wyznaczonym terminie zostaną z niej
usunięci.

9. Grantobiorcy  z  listy  podstawowej  (w  przypadku  jesli  została  utworzona),  którzy  nie  podpiszą
umowy  w  wyznaczonym  terminie,  zostaną  z  niej  usunięci.oraz  umieszczeni  na  końcu  listy
rezerwowej.

10. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z jakiegokolwiek powodu Grantobiorcy z listy głównej bądź
podstawowej (nie podpisania umowy w określonym terminie lub jej rozwiązania) nie przysługują
mu  jakichkolwiek  roszczenia  z  tego  tytułu  w  stosunku  do  Gminy.  Na  jego  miejsce  wchodzi
pierwszy Grantobiorca z listy rezerwowej (jeżeli została utworzona). 

11. Podpisywanie umów o powierzenie grantu przewidziane jest na I kwartał 2022 roku
12. Realizacja  przedsięwzięcia  niskoemisyjnego  przez  Grantobiorców  musi  nastąpić  w okresie

6  miesięcy  od  daty  podpisania  umowy  o  powierzenie  grantu  (9  miesięcy  w przypadku
podłączenia  do  ciepła  sieciowego  lub  podłączenia  do  sieci  gazowej).  Ostateczny  termin
zakończenia  Projektu  „Czyste  Powietrze-  wymiana  źródeł  ciepła  w indywidualnych
gospodarstwach domowych w Gminie Knurów- ETAP II” musi nastąpic do 31.12.2023 r.

§ 7
Naruszenie warunków udzielenia grantu i monitoring oraz kontrola

1. Naruszenie umowy o powierzenie grantu w szczególności :
1.a. Zmiana  sposobu  użytkowania  wykonanej  instalacji  objętej  przedsięwzięciem

niskoemisyjnym,
1.b. Wykorzystanie  energii  z  przedsięwzięcia  niskoemisyjnego  na  cele  inne  niż  określone

w Regulaminie,
1.c. Zmiana lokalizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego bez zgody Gminy,
1.d. Zmiana  własności  nieruchomości  objętej  przedsięwzięciem  niskoemisyjnym  bez  zgody

Gminy,
1.e. Modyfikacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego bez zgody Gminy,
1.f. Nie  podanie  zużycia  nośników  energii  przedsięwzięcia  niskoemisyjnego  za  ostatni  rok

w okresie trwałości projektu,
1.g. Nie udostępnienie przedsięwzięcia niskoemisyjnego do kontroli  po dwukrotnym pisemnym

wezwaniu Operatora lub Gminy,
1.h. Zniszczenie/kradzież przedsięwzięcia niskoemisyjnego i nie odtworzenie w terminie 60 dni
1.i. Nie  zrealizowanie  (na  skutek  działań  lub  zaniechań  Grantobiorcy)  przedsięwzięcia

niskoemisyjnego  w  okresie  6  miesięcy  (9  miesięcy  dla  przedsięwzięć  wymagających
podłączenia  do  ciepła  sieciowego  lub  sieci  gazowej)  od  daty  podpisania  umowy
powierzenie grantu.

skutkować  będzie  rozwiązaniem  umowy  przez  Gminę  i  koniecznością  zwrotu  grantu
powiększonego o odsetki podatkowe naliczane od dnia przekazania grantu.

2. W  celu  monitorowania  efektywności  projektu,  Grantobiorca  będzie  przekazywał  Gminie  lub
Operatorowi  przez  okres  trwałości  projektu  do  końca  czerwca  każdego  roku  informację
(oświadczenie) o ilości zużytego paliwa w zakończonym sezonie grzewczym.

3. Gmina lub Operator oraz podmioty uprawnione do kontroli funduszy UE mają możliwość kontroli
realizacji zadania przez Grantobiorcę na każdym etapie jego realizacji, po zrealizowaniu zadania
oraz w okresie trwałości Projektu.

4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 3, mogą być przeprowadzone oględziny obiektu oraz
miejsca realizacji zadania.

5. W ramach kontroli podmioty wskazane w ust. 3 mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji,
które  mają  lub  mogą  mieć  znaczenie  dla  oceny  prawidłowości  realizacji  zadania  oraz  żądać
udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących realizacji zadania.

6. Grantobiorca  jest  zobowiązany  dostarczyć  dokumenty  i  inne  nośniki  informacji  oraz  udzielić
wyjaśnień i informacji w określonym przez kontrolujących terminie.

7. Grant  wykorzystany  niezgodnie  z  celami  projektu,  pobrany  nienależnie  lub  w  nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami, w terminie określonym w umowie o powierzenie
grantu.
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§ 8
Postanowienia końcowe

1. Wzór  deklaracji  uczestnictwa  w  projekcie  grantowym  stanowi  Załącznik  nr  1  do  niniejszego
Regulaminu

2. Minimalne wymogi techniczne dla przedsięwzięcia niskoemisyjnego stanowią Załącznik nr 2 do
Regulaminu

3. Wykaz zawierający  spis  ulic,  w obrębie  których  występuje  sieć  cieplna  lub/i  sieć  gazowa lub
w obrębie  których  planowana jest  budowa sieci  gazowej  oraz wykaz ulic  pozbawionych sieci
gazowej, na których nie planuje się sieci gazowej, stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. Wzór umowy o powierzenie grantu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu
5. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
6. Informacja  o  zmianach  Regulaminu  publikowana  będzie  na  stronie  internetowej  Gminy  pod

adresem  www.knurow.pl oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  pod  adresem
www.knurow.bip.info.pl.

PREZYDENT MIASTA

Adam Rams
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Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków dla projektu grantowego 

pn.: „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych

 gospodarstwach domowych w Gminie Knurów- ETAP II”

D e k l a r a c j a  u c z e s t n i c t w a  w  p r o j e k c i e  g r a n t o w y m

„Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach
domowych w Gminie Knurów- ETAP II”

DEKLARACJĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI. 
Deklaracja bez wypełnionych wszystkich pól nie będzie rozpatrywana!

1. Dane wnioskodawcy (Grantobiorcy)  

nazwisko i imię…………………………………………..………..….……………………………………………

adres budynku, w którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach 

projektu grantowego ………………………………….….…………………………………………...................

nr działki ………………………….………………………..

nr telefonu …………………………………………………

adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………..

2. Obecne źródło ciepła ogrzewania budynku   

rok produkcji kotła………………………………………………………………………………………………….

rodzaj paliwa stosowanego w kotle ……….…………………………………………………………………….

ilość zużytego paliwa za ostatni sezon grzewczy ……………………………………………………………..

klasa kotła zgodnie z tabliczką znamionową (poniżej zakreślić właściwe)

2.a. 5 klasa

2.b. 4 klasa

2.c. 3 klasa

2.d. bez oznaczenia klasy

3. Spełnienie warunku minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku   

Za budynki spełniające minimalny standard efektywności energetycznej uznaje się spełnienie przez
budynek warunku wskazanego w §5 ust.1 lit. a. ppkt. 1) lub ppkt. 2) Regulaminu naboru wniosków dla
projektu  grantowego  pn.:  „Czyste  Powietrze-  wymiana  źródeł  ciepła  w  indywidualnych
gospodarstwach domowych w Gminie Knurów- ETAP II”

Uwaga: Dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenie należy złożyć najpóźniej w momencie
podpisania umowy o powierzenie grantu.

4. Docelowe źródło ciepła (finansowane w ramach projektu grantowego)   

Przyłączenie do ciepła sieciowego (sieci ciepłowniczej)                                                        tak/nie

Przyłączenie do sieci gazowej i montaż kotła gazowego                                                       tak/nie
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Kocioł gazowy kondensacyjny (w budynku podłączonym do sieci gazowej)                          tak/nie

Powietrzna pompa ciepła                                                                                                        tak/nie

Gruntowa pompa ciepła                                                                                                          tak/nie

Kocioł na biomasę (pelet)                                                                                                        tak/nie

5. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 

Niniejszym oświadczam,  żę  posiadam prawo do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  realizacji

przedsięwzięcia niskoemisyjnego, na dowód czego załączam:

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

(wskazać dokument z którego wynika tytuł prawny)

Potwierdzam ponadto,  że posiadam zgodę wszystkich pozostałych  współwłaścicieli  nieruchomości

objętej przedsięwzięciem niskoemisyjnym na złożenie niniejszej Deklaracji oraz do reprezentowania

ich  przez  Gminą  na  potrzeby  realizacji  Projektu,  na  dowód  czego  załączam  pisemne

upoważnienie/pełnomocnictwo

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

(wskazać dokument z którego wynika zgoda współwaścicieli),

5. Pozostałe oświadczenia  

Potwierdzam, że zostałam/-em poinformowany, że Projekt będzie realizowany przez Gminę Knurów

w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, odnawialne

Zapoznałam/-em się z Regulaminem naboru wniosków dla projektu grantowego pn.:  „Czyste Powie-

trze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów- ETAP

II”, akceptuję postanowienia w nim zawarte i zobowiązuję się do stosowania jego postanowień pod ry-

gorem rozwiązania umowy o powierzenie grantu  i zwrotu grantu na zasadach określonych w w/w

umowie.

Oświadczam, iż spełniam wszystkie warunki udziału w Projekcie oraz zobowiązuje się do dostarczenia

obowiązkowych dokumentów poświadczających posiadane przeze mnie uprawnienia do złożenia de-

klaracji uczestnictwa , podpisania umowy o powierzenie grantu oraz złożenia wniosku o wypłatę gran-

tu.

6. Obowiązek informacyjny związany z ochroną danych osobowych  

Zgodnie  z  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) informujemy, że: 
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1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Knurów, z siedzibą w Urzędzie Miasta Knurów, 44-
190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: (32) 339-22-66 lub 235-10-17, fax.: (32) 235-15-21, e-mail:
um@knurow.pl, strona internetowa: www.knurow.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl.

2.  W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  można  się  kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: iod  @mail.knurow.eu  .
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

1) osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu – parter), 44-190 Knurów, ul. dr.
Floriana Ogana 5,
2) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
3)  z  wykorzystaniem  pisma  ogólnego  na  platformie  SEKAP(PeUP)  /ePUAP,  potwierdzonego
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

1) oceny formalnej i merytorycznej Deklaracji złożonych przez Grantobiorców w projekcie  „Czyste
Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów-
ETAP II”,  na podst. art.6 ust.1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.                   
2) wykonania umowy o powierzenie grantu, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b) RODO;
3) wyliczenia i wypłacenia grantu oraz dokonania operacji księgowych przez Grantodawcę art. 6 ust.
1  lit.  c)  -  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
4) ewaluacji projektu, w tym udziału w wywiadach, ankietach i panelach w ramach ewaluacji, badań
i analiz. 

3.  Podanie  przez  Grantobiorcę  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku
prawnego oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań  na  żądanie  osoby,  której  dane  dotyczą,  przed  zawarciem  umowy.

W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości:

1) dokonania oceny formalnej i merytorycznej Deklaracji złożonych przez Grantobiorców;
2)  wypełnienia  obowiązku  prawnego  –  wyliczenia  i  wypłacenia  Grantu  oraz  dokonania  operacji
księgowych przez Grantodawcę. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami
prawa;
3) zawarcia lub wykonania umowy.

4. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

5.  Dane  osobowe  będą  usuwane  w  terminach  wskazanych  w  Rozporządzeniu  Prezesa  Rady
Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów zakładowych lub
innych przepisach prawa,  regulujących czas przetwarzania  danych,  którym podlega Administrator.
W  przypadku  braku  takich  przepisów,  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  końca  roku
kalendarzowego  przypadającego  po  roku,  w  którym  nastąpi  przedawnienie  lub  wygaśnięcie
roszczenia,  wygaśnięcie  możliwości  wydania  decyzji  lub  innego  orzeczenia,  upływ  terminu  do
wznowienia  postępowania  albo  stwierdzenia  nieważności  decyzji  lub  innego  orzeczenia.
W przypadkach nieopisanych powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy
niż  6  lat  od  daty  ich  ostatniego  przetworzenia,  przy  czym zostaną  one  usunięte  do  końca  roku
kalendarzowego.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora
(np.: podmiotom uprawnionym do weryfikacji złożonej przez Grantobiorcę deklaracji uczestnictwa pod
kątem  formalnym  i  merytorycznym,  w  tym  wizji  lokalnej  w  miejscu  realizacji  przedsięwzięcia
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niskoemisyjnego, podmiotom  nadzorującym  realizację  przedsięwzięcia  niskoemisyjnego  przez
Grantobiorę na wszystkich etapach, począwszy od zawarcia umowy o powierzenie grantu, poprzez
końcowy  odbiór  prac  i  wypłatę  grantu,  aż  po  monitoring,  w  tym  udział  w  wywiadach,  ankietach
i  panelach  w  ramach  ewaluacji,  badań  i  analiz  oraz  kontrolę  efektów  realizacji  przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,  podmiotom serwisującym systemy  informatyczne  /  teleinformatyczne  i  aplikacje,
w których  przetwarzane są  dane osobowe)  oraz podmiotom uprawnionym do ich  uzyskania  (np.:
Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci itp.) 

7.  Administrator  nie  przekazuje  ani  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa
trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych.

8. Administrator nie posiada Przedstawiciela.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba
że  takie  działanie  jest  dozwolone  przepisami  prawa,  które  przewiduje  właściwe  środki  ochrony
Pana/Pani praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

10. W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) przenoszenia swoich danych,
3) sprostowania (poprawiania) i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

a  ponadto  posiadacie  Państwo  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich
danych osobowych.

11.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  na przetwarzanie  danych,  które  jest  niezgodne
z   przepisami prawa.

Knurów, dnia ............................................................……………

(czytelny podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków dla projektu grantowego 

pn.: „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych

 gospodarstwach domowych w Gminie Knurów- ETAP II”

Minimalne wymogi techniczne dla przedsięwzięcia niskoemisyjnego

1.  Wyroby budowlane i urządzenia stosowane w przedsięwzięciach niskoemisyjnych:

a. będą fabrycznie nowe;

b. będą dopuszczone do obrotu na terenie Polski;

c. posiadają deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu;

d. posiadają instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

2. Pompy ciepła  winny  posiadać,  wydany przez  akredytowane laboratorium,  certyfikat  lub  raport
z badań  potwierdzający  wartość  współczynnika  COP  zmierzonego  zgodnie  z jedną
z następujących norm: PN-EN 14511, PN-EN 12309, PN-EN 16147, PN-EN 15879-1

3. Kotły na biomasę (pellet) winny posiadać, wydany przez akredytowane laboratorium, certyfikat lub
raport  z badań potwierdzający  spełnienie  wymagań normy  PN-EN 303-5:2012 oraz  dyrektywy
Parlamentu  Europejskiego  i Rady  2009/125/WE  w odniesieniu  do  wymogów  dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

4. W trakcie  okresu trwałości  kotła  na biomasę wykorzystywany będzie  jedynie  pellet,  który  jest
zgodny  z wytycznymi  i zaleceniami  producenta  zawartymi  w instrukcji  UDT  oraz  będzie
wykorzystywana, biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym nie przekracza 20 %. 

5. Nie dopuszcza się kotłów, w konstrukcji których stosowany jest ruszt awaryjny.

6. Kotły  na  paliwa  gazowe  będą  musiały  spełniać  wymagania  klasy  efektywności
energetycznej minimum  A.  Określone  w  Rozporządzeniu  delegowanym  Komisji  (UE)  NR
811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1369  z  dnia  4  lipca  2017  r.  ustanawiającym  ramy  etykietowania  energetycznego  i
uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.
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