Wymiana starych pieców węglowych na ekologiczne w Gminie Raba Wyżna
W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach poddziałań: 4.4.2. Obniżenie
poziomu niskiej emisji -SPR i 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR, na
potrzeby realizacji projektów „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna”,
dofinansowanych ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 osoby zainteresowane wymianą starych kotłów węglowych mogą
składać deklarację w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej (Sala Obsługi Klienta, Sekretariat) od dnia

03 listopada 2016 r. do dnia 30 listopada 2016r.
Na jedno gospodarstwo domowe może zostać złożona tylko jedna deklaracja.
O zakwalifikowaniu się do udziału w w/w projektach decyduje data złożenia deklaracji a następnie w pierwszej kolejności będą wybierane te, z których będzie
wynikało, że budynki nie będą wymagały przeprowadzenia modernizacji energetycznej.
W wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do w/w programów został
przyjęty minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego oznacza brak
konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.
Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość
wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m 2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135
kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej). W przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych możliwe jest odstąpienie od oceny w oparciu o wskaźnik EPH+W
i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną, termomodernizacji dachów/stropodachów,
modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepła – jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie. Budynki dla których w/w warunek
nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektów.
Zobowiązanie mieszkańca do spełnienia w/w wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku.
Do programów nie kwalifikuje się zakup i montaż nowych urządzeń źródeł ciepła w nowo
wybudowanych budynkach.
Podstawowe informacje na temat przedmiotowych poddziałań:
1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego
źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny
energetycznej budynku i:
- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu oraz dodatkowo:
1.1. Dla poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji -SPR (biomasa (w tym: pellet)
i gaz):
W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
- maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

1.2. Dla poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) -SPR (ekogroszek):
W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną
do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
- maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Uwaga: szacunkowa cała wartość wymiany kotła może osiągnąć dwukrotność
kwoty dofinansowania bez termomodernizacji.
2. Dla oceny w/w parametrów konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego przez
audytora wybranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który wskaże
odpowiednią moc nowego źródła ciepła, oraz dodatkowe warunki jakie musi spełnić właściciel w
celu uzyskania przedmiotowego dofinansowania, (np. w przypadku konieczności
termomodernizacji budynku itp., które właściciel musi dokonać na własny koszt).
3. W przypadku uczestnictwa w projekcie właściciel zobowiązuje się do:
- demontażu starego kotła – utylizacja (dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego
utylizację starego kotła do Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej),
- zakupu i montażu nowego źródła ciepła, (dostarczenie ksero faktury do Urzędu Gminy w Rabie
Wyżnej),
Nowy kocioł musi spełniać wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, wraz
z potwierdzeniem spełnienia wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym
podawaniem paliwa.
(Serwisy informacyjne dotyczące powyższych wymogów: http://powietrze.malopolska.pl/kotly/,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1189&from=EN )
- wykonania wszystkich zaleceń wskazanych przez audytora,
- w przypadku wymiany starego kotła na gazowy uzyskanie odpowiednich pozwoleń.
4. Do obowiązków Gminy Raba Wyżna należy m. in.:
- refundacja poniesionych środków przez właściciela nowego źródła ciepła, zgodnie z w/w warunkami,
- promocja projektów dla zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
- egzekwowanie od właściciela nowego źródła ciepła, wykonania obowiązku trwałej likwidacji
starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
- kontrola braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów
(np. dorobiony dodatkowy ruszt),
- kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w
instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez właściciela nowego źródła
ciepła na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
- kontrola zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony
przed zawilgoceniem (jeśli dotyczy).
Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz w siedzibie
Urzędu Gminy.
W razie pytań prosimy o kontakt: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Rabie
Wyżnej, tel. 18 26 91 275

