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dszmmgu pozytku pubnu :gu m wolanmnacm (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)
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|. w u:.hwalc! Nr XLVII/470ml” Rad Miejsqu Eędmm zama 26 lutego zem r. »» spmwxe zma
m'ybu postępowali przy udzielamu domcj
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|. z 2014 mku.puz.1495)wpmwadza uę następujące
zlmany:
1)
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mląamik nr

1

aązymuje bmnlcnie zgudue z mlącznikicm nrl do mniejszej uchwaly,

:) mlącluik nr 3 aązymujc bra-mem: zgodne

z zaoączmkicm nr 2 do mniejszej uchwaly.
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donnlnsnwywlnh modernizacji ogrzewanie lokaii mieizlorluyelr no rerenre Bedzin.

rimin

ze

środków budzem Mloirn Będzlm

Runhill 1,

Pmpisy ogolne
5

l. kegulomnr aers'la zasady przymnwenin oroboni fizycznym

dorocji oelowej z budoeru Miasia Będzina
mdnri puląajwcych nn Modernizacji zrodel (lg-z:wulin wlokalach mieszkolnycli nn ierenie

na walnac];
Minsln Będzino

51. Hekmc'

w

mniejszym Regulominiejesioiowo o:

I) Dofinansowaniu

,

› rozumie

sie przez io doi'lnmisowmnic Modernizacji ze środkow budzenr

Missa

Będzino;

rozumie sie przez io lokule miesmlne, w budynkach jedno-e dwu- lub wielorodzinnych, nn
2)Loknlach
ierenie Miesie Bpozine. krorycli wloieioielomi lub wyiąezoymi wsporwlos'eicielnmi są osoby fizyczne. oloo
krore msmły oooene w nnjem ouobom fizycznym, z wyłączeniem lokali mieszkalnych uzyrkcwmryclr
częścmwo lub w enios'cr no poirreby związane z prowadzeniem dlinlalnnści gospoomozej;

JJMudemiucji _ rozumie sie przez

IO zuninne sposobu ogrzewania Lolrniu polegnjnoo nn ii
idneji
ieiniejneyen koriow węglowych eennolnego ogzewnnio lub innych zdeknpirnliwwmycli pioeow
weglowyeb oraz na zninsmlownniu ipooleonenru Zrodlo Ognewania Proekologicznego, nn zrsronorr
określonych w Regulrrminie omz w Umovu'c o nonnonsowrnie:

4) Zrodincn ogrzewaniu Hoekoiogicmcgo

, rozumie

ere

przez ro

*kulły gezowe cennnlnego ogrzewnnin

fknlły olejowe cenrrolnegn ogrzewnnuz

*unądnnix elelnryczne.
~podinezenie do zewnenznej sieci cieplowniezej,

europaeum grzewcze wykorzysrnjnee izw. eliernnrywne z'm'dla ciepln (energia cieplna ziemi, sloneczne,
wiatrowa

kmły nr paliwo soie
,
wymngnnm normy

z amumnlycmym sposobem zasilnnin paliwem bez nisziu awaryjnego, krore spekuiają

30369012 minimum 5 klasy orez dolyczącc ekoprojekru ieeodesign) okizślonc
Komi
Rozporządzeniem
, (UE) 2015/1189 zdnio zx kwiemio zol5r wsprswic wykonnn dyrekrywy
pmlnrnenru Europejskiego iRady zona/mmm wodnicsieniu do wymogow dołycqcych ekoprujekm ol.
kouow nn paliwo nnie,
FN—EN

5)Regu|nmi
&)

'

*TOLumle sie

pnezrnniniej zyreguinmin.

,

rozumie się przez ro doknmern pomierdzający ierrnenre znmomownnego
Prolokoie kwalifixuyjnym
ogrzewaniu węglowego oenrrnlnegn ogrzewania lub lnnych zdekapimlimwanynh pieoow węglowych
wLokalu biorneym udział w Dorinrinsownmu spoizuonony ipoopienny przez komisję złożoną
zprooownikow Urzędu Miejskiego woedzinie uraz osobe ubi=gpjącq sie o Dofinansowanie lub osobę
pna nie upnwaznmną;

,

rozumie sie przez ro dokumenr pmwlerdzający wykunani: Modernizacji w Lokolu
7) Prorokole konoowym
biorącym udzial w Dofrnnnsowoniu sporlądmny i podpisnny przez komisje zinzonoz prueownikow Urzedu
Miejskiego w aeozrnie oraz osobe ubiegającą sie o Donnnnsowonie lub osobę przez nią upownzriiono;
x)

rozumie się przez ro dokumeoi poiwreruzojney znnsrolowmie zrodro Ogrzewomo
Proekologicmego, sporządmny i podpisnny pmz osobę ubiegajnen sie o Dofinansowanie aru wykonawcę

norokole odbioru prac
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nounanpowanre

udanym

roku

się o dańnnnsowamą

dou "
wlaśclclel:

w7giędnie

a)zlnzą w 0ka o3noiinansowanle wraz zwymugmymi mlącmlkaml wmn—;dd: Mroyskun
w lenninla okrośląuym w punkcisś |o Regulaminu.

chdzim:

moga

wapoiwlas'cioield 1un najemcy. klórzy
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się
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Bydzin umowę nDDfmunsowanl: oraz ›pelnią puznsiale nkrcślon: wunrowre
Dni'lrixmowmle oraz kcguldmlme wymogi warunkujące wyplarę środków tym!:m Donnansouania,

:) me karłysuh

:

Donnansowania na len cal za środków publicznych

w

ciągu oalannrcn lo lal

gd. nounansnwanio me obaymuyc.
!) Lokali oddanycudo uzylkowania po dniu 26 imago 2014 r.,
dokonano many sposobu ngncwxlriia objęła] Donnansownnienr przcd zawarciem
z›l.okali_ cn do kuny
umowy o Donnahsowame,

:)

lokali uzylkowydk

śSzledna osoba mm: skmzysmć ydorrnansowan
ng'zewania. odnośnie do danego Lokalu Dananmwanle

55. nuunznsowknie lid/.Mam yosl

na

wlko do jednegn Lokalu ldo jednegn zrodla
uylka jeden mz

num msmć udńclnne

cnśuuwe pokrycie naxlępumcych koszadw Modcmimql.

a) w przypadku kolidw gazowych centralnego

ugwwaniaf koszt zakupu urządunia,
b) w pnypimku kulldw olqowych centralnego ngmwnnlnf kosz: zakupu urządzenia;
0) w przypadku urzadzen alekuycznyou kom zakupu urząd7cnia,
d) w przypadku podliacmnra do

,

mwnętmiei sieci ciepłowniczej

,

kosz!

podlacurua

:)

w przypadku urzadzan grzewczych wykorzynuiacyca «zw, alrornalywne zrodla clepła (energia cmplna Ziem).
slunccnm, wiatrawa) kmn! [Akupu urządlcmu,

1)

w przypadku kolldw na paliwo alaie z aulomuycznynr sposobem mna.-ia polrworn bez rumu
awaryynegn
klńrc spelniają inagmliu normy PNvEN 3037520” minimum Sklasy oraz. doryczaoa
okonroiaklu

,

(cmdcagn) okresu": Rn/porzqdzeniem Komisu (UE) 3015/1le zdnia za kii—reina ZQISr wsprnwic
wykonania riyroklyuy Padam-lu Ellmpcjskingo rkady ZOOQ/IZS/WE wadmesicmu du wymogów
dorycqcyan ckupmyekm dla kodow na paliwo siak, *koszl zakupu unądzsnln

; 7. Donnansowaniorn obiprc an wyłącznie urmduma fabrycznie nawe
urządzcmu mou nujdowac' się metryczka producenua z roklcm produk _i).

i

zaminowana po

w pierwszy (na

gx. anllwlsomimem nic są objęte
a>

wymiana unądze do nynwmih gaznwego, clcklryoznego. nięinwcgo yak równiez wymiana przylącmma
do z:wnęirznci sie iclepłnwnicgej,

byogrzawanra wykonywana jako dnlgle luu kolcyne ogrzewanie równolegle do juz ismicjącege zrodla
ogrzewania,
„

c));rmnaśnc urzĄdz rna gnawczp. Novi: urządzenie grzewcm winno być trwale zwiazana zablekmm
budowlanym. » k (rym Imma zainstalowane.
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rozpatrywania wnioskow decyduje dala wplywu wniosku do Urzędu Miejskitgo

kolaynos'cl

w Będzinie.

gluw

przypa'ku

siwrordzonra

braków fonnalnyou wnruaku uudllelcriic dolacji wzy a alp
wforrnia
uSumcuut
pisemnaj. wyznaczayao 7uniowy termin na jego uzupdmenic, pod
rygorarn pozoslawranra wniosku bez mzpairwnlu.
Wnioskodawcy; do

|
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ld-

SDcrnvldachDrimiECJlQiDo/llvrna.
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I) doknnują oceny zlozonych wnioskow pod wzgledem formalnym imeryrorycznym;
z) dokumlją ogledzin w celu spismia

lenkalu

kwalifikacyjnego

r

koricowego;

3) wyliczajn wysokosc domen
w

ELLWnioskl będą rozpatrywane do wyczerpania środków rrnansowych przeznaczonych na ren cel
danym roku budzerowym. Wmoski, klar—e walory zakwalifikowane, anie mialy zrealizowane wdauym

roku kalendarzowym z uwagi na brak środków rrnansowyclr zosrann zrealizowane wprerwsaej kolejnodci
wnasrepnym roku kalendarzowym. pod warunkiem zabezpiaczonych na ren cel srodkow flrlansnwych
w nudzecie Miasra nedzrna Wnioskodawcy zosrann o rym fakcie pomlmmownne w formie pisemnej.

513. Dopuszcza się pozosrawieme piecow posiadających scenegolne walory esreryczne lub objętych

ochrona koncerwaiora zahyikow kiore zosrane owale urueruelromione oraz pioeow. w krorych zamonrowanc
elekrryezne wklady groewcne. arakze kominkow opalanych wylacznie biomasa bez plasma wodnego,
cjanowracych elenrenr dekoracyjny Lokalu ›muunowlących glownego źrodla zaoparrzeniu w cieplo.

Ruulliul 34
Wylokość donacji

; 14. Wysnkość Dolinansowarria okresla umowa o Dofinansowanie

i

wynosi on

.

]) w przypadku kodow gazowych cenndnego ogl-uwalnia, kodow olejowych cenualnegn ogrzewania
urzadzen elekrrycznych, .maren grzewczych wykorzysnryocyeh tzw. shmlywnc źrodla ciepla, kodow
na paliwo sraie zaucomacyeznym sposobem zasilania paliwem bez ruszru awaryjnego, krore speluiajn
minimum 5 klasy oraz dorycaaee ekoprojekar (ecodcsign) określenie
wymagania normy PN-EN
Rozporzadzeninn Kmisji (UE) 2015/1189 zdnia za kwierrriu 2015 re waprawie wykonarua dyrekrywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow doiycrajcyelr ekoprojekiu dla
korlow na paliwo scale; 79% koszru ukupu urządzenia nie wiecej niz 3.000 zl,

mmm

,

Dw przypadku podlaczenia do cermeoznej sieci
3.000 :|;

ciepiowariczei

~

70% kosziu podlaczenia. nie więcej niz

gis.noiinansowanie nie obejmuje koszrow wykonania prac projekrowych. wykonania podlaczenia do

z:wnęu'mej sieci gazowej icleklryczncj, odhiomiw kominiarskich. monrazu urzadzen grzewczych,
wyposaoema dodarkowego. zakupu i monrazu insralacjr wewneozrrej oraz eksploaiacj'i urzadzenia

ukup

”.

Ronix
udzielenia doucj'i
Tryb poxwpnwanix w apra
516. 'l'ennin skladania wnioskow ononnancowanie za dany rok oudzeiowy trwa od 01 luiegc do

30 czerwca rego roku

517. Osoba uniegajaca sie onorrnanscwanie zooowiazaua jesr zlozyc w Urzedzie Miejskim wBędLmie
kompierny wniosek o donnansowanie Modenrizacj'i wraz z nasoepujucyrnr dokrunenranri:
I) przed rozpoczęciem Modernizac
a) kserokopra dokumenru porwierdzajaeego lytul pr-awny do Lokalu. lezeli wnioskodawca jesl najemca
lokalu wraz adokumenuenr pocwrcrdraiacym rynri prawny do Lokalu nalezy przedlozyc lqerokopre

k'

'
Lokalu na wykonanie Modnmizacj'i oraz
umowy najmu oraz zgode whściciclal współwlaś
skorzysranre zborrnansowania aiakze zapewnienie wlaś: ich/wspoiwlaęc eli ounzymaniu żroola
Ogrzewania Frackulogiczncgu przez okres mrrrinrum s lar od daty zainsralowania;

b)j=z=li wniuskndawcą jesr wspolwlas'cicicl Lokalu - oświadczenia wszyarkielr pozosralyelr
wspolwlar'crcielr o zgodzie na przeprowadzenie Modernizacji oraz skorzysiunie z Dofinansowuma;

:) po wykonaniu Modemrzaejr;
fakrury/ rachunku za zakup urzadzenia gmewckgo lub lererokopie fakiury/ rachunku na
wykonanie przyiaezrenia do zewnerrznej' sieci ciepłowniczej.

aikseroke

,

b));rzy podlaczenia do zewnenznej aroei eieplowuicnej
kaerokopia umowy na nosowe crepia
z wlasciwym przodaieoiorsrwem energcryeznynr. aw P"/Wadim gdy podlacze
m objero wrecej niz
jeden Lokal pisemne wyliczenie wielkns'ci udzialu w koszcie ogolnym podlacze
osoby ubiegajaoej'
are a Dofmensowauie;

,

ld

Sncrxlol-UCMDFć»?IBCeTISJDńAIWBB. Uchwalony

soon.

:

:) przy

zmianie” na „gr/„wanie gamw: * kserokopia umowy na dogxaw; gazu z wlasclwym
prmńsięblmstwcm, a w przypadku gdy urządzanie iasr pneznaczane dia ogrzewania więcej niz jednsgo
Lokalu _ pissmns wyliczenie wielknćm udziaiu w koszois ogólnym zakupu urządulna:

d)przy zmianioj na agzeanie cickiryczne
energoiyszny

=)

_

k::mknplą umowy zwias'ciyiyiii pncdsiębiomwcm

kserokopią pid'iokoiu odhimu pm; piiupisanogo przez wnloskadnwcę i wykonawcę prao. a imii moba
ubiegająca #; (: Dunnmsowame salnodzlelnle dokonała mnnlBżu mąduma * oświadcmme
o dokonaniu suiiiodzicincgo moniazu oraz posiadaniu kwaiinkoaii i uprawnień niezhpdnyoh do tego csiu,
przypadku koria iio paiiwo sluh: , uuioniaiyczziym sposobem zasilania paliwem hc7 ruvlu awaryjnego,
kio'ry spsinm wymagania nomiy PV-ŁN 303-5. UIZ minimum skiasy oraz doiyozaoi; okoproyskiu
(ecodssimi) okias'iona Rozporządzeniem Km'msjl (UE) zoi5/i |a? z diiia zx kwiarnia 2015 r w sprawia
wykonania dyrekrywy Parlamcnlu ›.urupeyskisgu iRady ZODWLZS/WE wodniesielnu do wymog0w
doiyczasycii ekapmjekm dia koiiow na paiiwo siais kssrpkapia mśwladculun pomięrdzajacogo ,o
zamoniownny kociol spełnia wymagania normy FN-EN 303-5 2012 minimum 5 klasy oraz dmycmcc
ckoprujckiu (ewdcslgn) Bkmślonc knzpnnądwnięm Kum ] (UE) ZMS/l 189 z dma zx kwiarnia 205 r
wspmwic wykonaniu dyrektywy Parlamentu Eurnpqskicgn ikady ZUDWIZS/WE wodnlesienlu do
wymogów duqiczących ckoprojskiu dio koiidw na paiiwo stale. wydam-go prwz Jednostkę posiadayoco
w iyin zakresu nkmdylaq'ę Pruskiego Centrum Akrodyiaaii iiiii iniioi |ednoslki akmdyiuiucoj w Europie,
będącej sygnorarmszem wiaiosrmmicgu pumzumiemn o wmiamnym uznawaniu akredylaqi EA
(Eumpcan co—Óperalmn iur Accredimnon)

D w

„sni. środki iyiuiem Dofiiiansowania zmiana wypiacons przez Miosio Będzm na pndswwic zawartą
między Miaswm Będzin oiaz Wnioskndawcq plwmnej umowy o Dmfmansowanie, pod Warunkiem uprzedniego
iącznogo ›pełmeniu nasrępuiaoyoii wymogow

i) wykonanie przazi 05017; ublegi'uąicą SK: o Dofinansowanie czloścl prac doiyazaoycn Modtmizuji objętych
umowa oourmansowaoie na podsrawio izgudme
zwszysikimi
nlezbędnymi 7c volcniumi,
ulgorhlicmami, opiniami iip specjallslycznych jednostek

iym przadsięoiorsiw ellcrgelycznych).
dokonania
przez osobę ub|=gajqca się o Ddiinansowanio prwd upiywsai rani-unii Okmśloncgo wg
:)
19 Regulaminu pisemnego zmuszania Miastu Eędmi ukonczanin
pm doiyozaayoii Modernizacji wraz za
wszysikiuii dokumentami wymlenionymi w ;; 17 pki Regulaminu.
(w

:

])knmisyjne siwieidzenie pluz przedstawic]:
z umowa o

31

Miasia Będzina wykonania Modcmizuji
z
uoi'inpnsuwama oiaz Regulaminem (proiokoiy kańcnwe)

519 Termin
października

LgłBszenia

Miasiu

Będzin

zakonczenia

prac

w danym

mku

w

sposób zgodny

budzciowym

upiywa

510. Śmdki iyiuicm Dofinansowania zosianu wyplacone prmz Miasio Będzln na ruhurick bankuwy
wskazany przez Wnioskodawcę w ianninie do 30 dni od dnia podpisania baz zasirzazan Proiokoiu koncowsgu.

ślLW

przypadku nisdoanawania krurcgokoiwiek zwymugow przawidzianycii dia wypiaiy środków
ubicyjąm yiw o Dofinansowanie "acl prawo do Bonnarisowaiiia

iyiuiom Boniianiuwąniai osoba

Ronhill

5.

Pmlnnowienia kalium:
w

; zz.

okresie

i

5

Mmm) Bęuziii zasozaga sobie prawa kuniroii przesmcgnnln warunków umowy o |)0Iimnwwuni:

im od dnia

lawin:

umowy

z. w przypadku kanicohama korzysiaiiia zdonnansowauopu żradio Ogrzawania Fmeknlogicmcgo przed
uplywem pięciu iai pd dnia podpisania umowy onoi'iiiansownnio. wlaściclel bądź współwłaściciele iokaiu
mbawlązalu si. do naiyciimiasiuwoga zwmru, hu wezwaniu, kwaiy aiizymimoga Donnanmwania na rachunek
banknwy miana izy-dymu.
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kedy Miejskiej Będzina
z dnie

ls gruduie

ma r.

uirel
neguiemin dunneneowywenie moderninicji ogrzewlullulllycll we wepóluuucie
niieizlreniirwyeii na lei-enie Bedzine ze irudirurr hndzeiu Mie-ie Będzin:

kazda-i !.
Przepisy ogólne
ulicguiemiri

okresie zesedy przyznawania Wspólnmam miesrlreruowym doiecji ceicwej zbudzuu
oguwanin w budynkach i ioireieeii

Miusre sedzina oe realizecje zeder'i pwlegajqzych ne Modernizecji źródeł
ne rerenic Miesve sędzi es

5

:,

ilekroc

w

mniejszym regulaminie jesi mowe o:

I) Dofinansowanluz rozumie się przez ro doiinznsoweme Mcdernizeeji ze śmdków budzenie Miesiz Bedzuru:
sie precz ic wspolnory mieszkaniuw: ne ierenie Gminy Bedzin;

2) Wspólnocicz rozumi

rozumie
przez
,
wiecznymi nspoiwieieicleiemi

3)Loknlnch

się

zwyłącuriiem iokeii

io lokale mieszkielrie neiezece do Wspolnoiy, kidryci. wieseicielumi lub
są osoby lizyezne albo more merely odduee w uejem osobom fizycznym,
miesmreinycir llzylknwanych częściowo lub w calości ne poirzeoy zwiuznne

z prowedzeniem dzialalności gospodarczej,

,

rozumie sie przez io zmiane spcsabu ogrzewanie Loiiuli ze pumocq zbiorczych zrodel
ogrzewania wchodzących wsklad nieruchomości wspólnej wrozumieniu on. 3 im 2 usuwy. polegiijucu
ne iikwidecji isrriiejucych kolłńw weidewycle cemrelnego ogizewenie lub innych zdekepirelizowenyen
piecow węglowych orez na zeinsiuloweniu i podleczeniu zoiorczycri żredei Ogrzewunle Proekolngicmego.
na amach akreślonych w Regulaminie cm W umawia o Dofll'iansnwallic:

4) Modernizacji

5) Żro'dieeh

ngeweriie Pmckulaglcznegc

, rozumie się przez io

-zoiorcze kuny gemwe cenueinego egr-zemnie
- grzewcze urlądzśnia eiekrryczrie.
- wynrien ikownlc ciepla,

”zbioru; urządzenie grzewcze uykpizysmjoce lzw elierrmrywne zrpdle cieple (energie cieplne ziemi,
slaneczlla. wieirowei

'zhlomze karły n.e pniiwo scale zauwmmycmym sposobem zesileriie peiiwern bez ruszlu eweryjnegc.
kmn spelnime wyngenie nnnny PNrEN 30; mi: minimum 5 kiery oraz dntyczące ekcprojeirru
(ecodesigu) nklęślolle Rozporządzeniem Komi
UE) 2015/1139 z dniu 23 kwietnia zuls r. w sprewie
wykonenie dyreiriywy Parlamenlu Europejskiego lRady 2009/125/WE wedniesieniu do wymogow
doryc cych ehoprnjeiriu die kmlńw ne paliwo srele,

,

5) Usiewie rozumie się rzez w usrawe z dnia 24 cz=rwca 1994 r. o własllwśni loiceii (reksr jednoiiry Dz
z 7020 r., poz.
zp
zme),

ma

, rozumie się przez w nmiejszy regulnrnin.
dohumenr pmwieldzajqcy isln'
i)
kwalifikuyjnym , rozumie
przez
ogrzewanie weguwego cenuzluego ogrzeweniu
innych zdekepuelimwenych

u

7) Regulaminie
Proroirole

się

ro
lub

':

mmorlllowunego

eców weglowycli
wLoireiu binrąaym udzrel wnoiirieesoweniu spor/.ądlony ipodpiseriy przez komisje zlozone
zpmcowlllków Urzędu Miejskiego wEędzinic maz wiescieieie, ew przypadku wspolwiesriości co
nejmniej przezjednegp zwspoiwles'eicieli Lakalu lub osobę upowamlnną przez Maśclciela lub co najmniej
iLokeiu:
przez jednego z współwiaśc

9)Prolokole

końcowym

,

rozumie sie przez rc dokumem potwierdlający wykcnenie Modemizecji
wDofinensowmiiu sporządzany ipodpismiy przez komisję

wLokeiech biorących udziel

m

SDCFSTOIJXCMDFGMXCJIQZDEAIQFHH.

zlom

Uchu/Ilony

suomi

zpracowników Urzędu Miejskiego wsadzimc oraz wlasciciela, aw przypadku wspolwinanośai Cn
naimmcj nrzzzjadricga 7 wspdlwlascicicli Lokalu lub osobę upowaznicna
przcz wlaściclcla lub w namimcy
pmzjedncgo z wspdlwias'ui li Lokalu,

lamuiakolc (ldbwru praz * razumic

dakumc i puiwisrdzziacy zainsizlcuaiiic
podpisany przcz chólnulę araz wykonawcę mbńl

się pizcz io

Ogjlnwamn vrdukolagicziicgo, spoizadzrmy

i

Rozdzial

L'rddla

2„

aghlna zasady ndz cliiniz delicji
53. (› Daniiansbwamc mogą w danym roku budzcrnwym llblegać się Wspólnoty, które.
aniou) wniosek unanharisuwamc wraz zwyrriaganymi zalazzrnkanii wUrzzilzis Miciskim wBędzlm:
w iernimic określanym w

g

16 Ragulaminu,

b)pndpiszą zMiaaiam Będńn umowę iiuciiriansnuanic diaz spelnia pazasialc- oknśkme
wumo
0 Dannaiisuwanlc oraz chulaminie wymogi wamllklljącc wypłatę środków iymlcm Dol'iriansowania.
6) ma knnysmly z dannansowunia na ich cel zc śmdkn'w publicznych w
ciagu nsiarriicii in lai.

c

54. Dofinansowanie nie abelrriiijz
!) budynków mieszkalnych oddanych do uzyikowaniz po dniu 26 Imago ZOU r.,
Z)].mkali, co do kidrycli Wspalncia dakoiiala zmiany snrisonu Ogrzewanin objętej Dui'iiiaiisawanicm
przed
zawarciem umnwy (: Donnansuwauia,
3) lokali iizyikowych

;s. Wspólnoty

::

mogą Ublegnć się uDui'inanaawanic iylkn inz. pod warunkiem,
Modemiucją zosia :
san/z Lokali spnśród wszystkich Lakali
Wapólnmy uprawnionych do uczcsiri
nia
wuphnaiisayivaniu„aspclnicmis tego warunku bedzie pniwlanlzac' treść uchwaly Wspólnuly
Wspmwie
ia dc Modemlmji
prl)/sią

obni: przynajmn'cj

56. Dońnansnwume udzielana icsi iia

C/A;>Linwc

pokrycie nasrępujacycri kosztów Modernizacji.

a) w przypadku zbiorczych kmlów gamy-mii aaniralncgo

*koszt ukupu urkądzcnia,

uyzewama oraz gminnych urzadzzii elektrycznych

p) w pizypiidku wyiiiicmilknwniacicpla

koszi zakupu urządzzrl składających ›ię na wymiennikuwnle ciepla
c)w przypadku ! inrczych ulządzu'l grzewczych wykorzystujących rzyy. allcmmywne źródła: cleph (cncrgle
cieplna ziemi. sloneczna, Wlatmwnk kuszi ukupu urzadzziiia
d] w przypadku Lbidmzych kotln'w na puliwu xlulc z
auinmaiycznym spasobcm zasilania paliwem bez rusziu
hwaryyiicgu. kidre spain ją wymagania normy PNVEN 303-5 ZOIZ mimmum
Sklasy oraz dotyczące

eknpmjcklu (aaa csign) określone Roznnrzadzariicm Kmnisli (un) 2015/l lxq zdnia zs kwlemia ŻUIS
i.
wykuąania
wspraWia
dyrakiywy Parlamcmu Europejskicga iRidy zoomu/WE wadnieslcmlu do
wymogów dolycz'cycll ekapmjcklu dla kodów na paliwo siala, * koszi zakupu uiziidzziiia.
7. Dnnuaiisuwiiiicni obycia są wylacznie urządznma
fnbryczme nowe i zaniaiirnwanc po raz picrwszy (na
Mudumu musi znajdowac się mclrycaa pradudcnraz mklem produkcyik

;

; 8.

Dailiiansuwaiiiciii nii: są objęła

a) wyiniana urzadmii do ogrzewania guzawcgu clckiryczricgd alejuwcga iak niwniaz
wym iana przylaczzma
do z:wnętnllcj siśai cicplumiiazay
b)og[znwanle wykdiiywanc pizcz W>pu|nnię jako drugic lub kalayiic
ismiejgcegn zwala „gm-wania

ogrzewanie równolegle do juz

c)prz=nośne urządzenia gnewcz: Naac unądzmle grzcaczz winna być uwalc
zwazaiic zuliiekisni
budowlanym, w kmn/m «mah zainslalownnc

gmo

wnędzimc,

ia

kolcjności

mzpairywarila wnlnskńw daayduic dam wplywu wniosku dn Urzędu

SDCFJSDl-HLEADFs-MXCJIQJDGAwi-EB

uchaiiariy

'clskicgn

sama

przypadku srwicrdzznra brakow formalnych wniosku o udliclznie doizcji wzywa się
Wnioskodawcę do ich usunięcia w fonnic pisemnej, wyznaczając 7 dniowy lennin na jogo uzupelnienie. pod
rygorem pozoslawieniu wniosku b=1. rozpauzenla
5

ul. w

@

ll.

Upowamiem pracownicy Urzędu Miejskiego Będzina:

l) dokonuią ar.cny zimnych wnioskow pod wzgędcin formalnym
z) dukunnją oględzin

w celu

:) wyliozaja wysokosd

spisania Proiokolu kwalifikacyjnego

i

i

mn'ylorycmym;

knńcowegn,

dorocji.

511. Wnioski będą razpm'rywune do wyczerpania środków linansowyon przraznaozonyon na ian col
roku oudzaiowyrn. Wnioski, kiorc mamy zakwalifikowane, ania zoomy zrealizowane wdanym
roku kalendamwym uwagi na brak środków finansowych, zoslana zrealimwanc w pierwszej kolejności
w danyrn

oai śmdków finansowyolr
wnasiapnyin roku kulcndarzowyni, pod Walnnkiem zzoazpiac-zonyolr na ian
formie piacorncj.
fakcie
w
o
poinformowane
Miasia
zoolonu
iyni
Badano Wnioskodawcy
w budżecie

śliDvpusmm

sic pozosiawionie pionow pnsludnjących rzczagolna walory caiaiyczno lub objętych

uchnmą konrcrwaioru zuoyikow. kiora zosiuna owala unieruchomiom oraz pracow, w klorycn zamordowano
elektryczne wklud' grzowazo, ataki/= kominkow opalanych wyłącznie oiornaso ocz plasma wodnogo.
aranowrocyclr elamzm dekoracyjny Lokalu niasranowiacyco głównego ziodra mpau'zmin w ciepło

,

Rankin] 34
Wyxnkos'ć doiaoli

sld. Wysokość Dofinansnwania określa umowa ouonnonaowanra Wysoknść n nie moza prukmczyć
60% korZiow pndlegającynh noi-innnrowanru zgodnie zs akegulornrnu jak równin kwoiy sianowiaccj
iloczyn liczby Lokali

objęuyr—la

umowa o Dofinancowanic oruz kwoiy

is. Doirnanaowania me ubęjmuje

5

lim zl (jeden

iysrac zloiycli)

koazrowr wykonania prac projakrowyclr, wykonania podloozonra do

zownarrzncy Slem gazowej lclekn'ycmey, odoiorow korninioiskioli, inonrozu urządz=ń gazcwczyclr, zakup
wyposazania dodaikowego. zakupu i nioniazu insoaluojr wwwnęu-Lney oraz akaploaiooji mmama.

Ronhill
Tryb pnnępnwlnix

w

4.

aprawie udzialo

dolar

lo. Wumski o Dofinansowanie za dany rok budzewwy Wspólnmy mogą składać w ronninia od l lurogo
do 30 curwcalcga roku
5 17. w przypadku pamięcia wiedzy procz Miasto Będzin o mksmemu hónjkulwiek z uchwnl
Wspolnoiy sianowiącyolr mącznik do wniosku, wniosek raki nia podlcpurozpoznariiu do emu prawomocnego
@

mknńczema paslępowanii: rodowego,

gls,Wspolnoia ubicoajocu się ::Dofinnnmwamc lubowlązznn Jes! złożyć wUmdńe Mlejskim
Będunle kumplrmy wniosek o donnanaowanic Modernizaoji wrazznzsiępujaoynri dokurncnrarni:

w

!)

prad rozpoczęciu: Modcmiucji:
&)

kseroknplę uchwaly/uchwal Wspolnoiy

w

spruwia:

mulan)! sposobu ogzcwania LnknlL
—ubieg;lnia się o Donnansownnic.

*nsubwh upraw
w

reprcunlowanin

nyclr do joy

on 20 Usiuwy.

ologwiadozonic Wspolnozy
Dot'mmisnwaniii

o

,

w

przypadku wspólnol mieszkaniowych.

o

kioryolr nowa

numerze rachunku bankowago, na kiory nalezy dokanać wphly :yiiiieni

Wspólnoty oliczbie wszysikion Lokali Wspolnory uplawnmnych do uczeslnlcmnin
w Dolinansowaruu.
d) spis wrzysikiclr Lokali objętych wnioalucin o Donnanaowania. spia powinien zawiaooo dla kazdego
Lokolu:

c) oświadczenie

jego
ln'

oma/comm

SDLBSDIJSCEADFĄSMSCJWXDEAWFHH

Uoirwrlony

sooo.

:

—inionnacię o akiiiolnym sposobie jego og-zewonio

ma Jego wlasciciela,

p w

przypadku mpol-wlasnosci dam: wszysikicii wspoiwlascicicli.

*lscmkopię iyruąu prawnegn do l_nkolii, wiym * Wprzypiaoku
wylącznej wlasności ooih fiz mych kscrokupie umowy nujmir

:)

po

,

iiyknmniu Modęrnimcj'

Lokalu wymjęiego

iiiesionniiiiicego

a) kserokopię iakiiiry lub rachunku za zakup urzaozenio w'iględnl: urządlci'l grzmvczycli,
b) kserokopię pminkiuu odbioru prac podpisany przez Wspólnuię oraz wykonawce
prue,

c)w przypadku 7blurczych kcrloii gaznwych ceniriilnego Omewmlin oraz grzewczych urzadzeń
elckiryuznyeii i wymiennikcwuniu ciepla warunki ieciiniczne craz kserokopię umowy nii oosiarwenie
paliw oc 'minslalowancgo żrbilia Ogrzewania Pruekologicznego znwmą zwla€mwym
przedsiebiorsiweni energeiycznym,

o) w przypadku zbiore/ego kolia na paliwo siale z oniniriniycznym sposobem ousilunia puimem bel, rusziu
awaryjnego. inory spelnia wymagania normy FN-FN 3037
minimum Sklasy nm doiycziice
cknpruiekiu (owoc-sigi) określone Rixepmządmniem Komisji (UE) zol5/l m9 z dnia zx kwicmia 2015 r
wspmwi: wykoiinnia dyrelnywy Porinrneuiu Europejskiego ikony ZOOQ/IZS/WE wadnicsvemiu do

mi:

5

wymogów opiyezącycii ekoprciekiu dla koilow nii paliwo sicie , kserokopia uświadamia
pciwierdnialcego, ze monicwany kociol. spelma wymagania normy PNVEN 303 .2012 minimum
5 klasy ciaz dniyczaiee ekopmiekiu
iecodesign) okreslone anpurząozeniem Komis, (UE) zoisil lii-:
ziinia 28 kwietnia ZUlSr. Wspraiyie wykonaniu olyrekiywy Parlameniu Europeiskiego ikody
zawias/wr. wuoniesieniu do wymngów doiyczooyeii ekoprcickiu dla koilow na paliwo mic.
wydanegb „nicz ieonosike poeiiailujocn w iym mkruie okiedyiacje Pnlxkiega Cenuuin Akreoyiacii lub
mnei iednosiki ukreoyiujocei w Europie bedącei
sygnaiariuszem wielnsironnego pnmmmic a
(› wzniemnym umilwaniu ukreiiyiaeii EA
(European cooperoiion ror Accmdiialion)
19. Wnimek wspolnoiy n Dofinansowanie powinien zostać podpisany w
nasiepujący sposób

,

o) w przypaoku wepplnoi micukamuwych. o kińrych mowa w am ") Usiawy kazdy z wlascicieli
względnie
wspolw—ias'eicieli Lokali Objęlych wnioskiem n Dolinpnsowonie lub ich pelnomoenik (izw.
wspoluoiy male),

b)w przypadku Wspolnoi miomauiowycii. okiorycli mnwa

w

-

w ari zo Usuiwy
osoby uprawnione do ich
reprezeniacji zgoonie z nciiiinlami Wspolnuiy iizw. wspolnoiy duze).
gzo. Uchwala Wspolnoiy w spiowio ubiegania sie :) Donnunsnwanie musi byc zgodna 7RCgu|amlnenL
szczególności uoiiwiiio ui musi:

a)Z-1WICYR£

zgodę członków Wspoliioiy na

b) okreslic sposób

plzysqpkrlin

dO

noi

onsowonin,

:)

rermin mzpocze "ui ukończenia Modcmizacii.
wymienia»; Lokale! mnioe» zosiac' obicie w
skiein (› udzielenie Doniiansowania,

o)

mmmrduć wsiepiiy koszioiys Modemlziicj

i

gzl. Środki ryiu'lcm Dotinanxowania zoscinii wypłacane przez Miasic Bedzin no podsiaWie zwani—i
miedzy Miastem Bedzin oraz Wnioskodawcą pisemnej umowy o nonnaniowaniu. pod waninkicm upnedmcgo
iączncgo speniienioncsiępuincycii wymugów
|) wykonanie pnoz'Wspoliiorę calości proc doiycląaych Mndcmimcil ola wszysi oli Lokali objęły/ch umową
nl›urinansciyonip na pcitsiiiwie izgodnic zwszysikirni niezbędnymi zezwoleniu-ni, uzgodnicnliunii
opiniami iip speejiuisiyeznycii jednasiek (w rym przedsiębierstw energetycznychh
:) dokonanie prz/:A Wspólnotę, pmd uplywem rerminu oknślnnega ws 12 Regulaminu, pisemnego
zgimunla Miasi'ii Bedzin Likańczenm prac dotyczacy/sli Modernizacji wmz ze wszyslkimi dokumeiironii
wymienionymi Wi? lx pki 2 Regulaminu,
3) knmlsyjn: siwienizcnic przez prmsiawicieli Missio Bedziun wykormnia
z umową o Dolinunsownnie oraz z Regulaminem (proiokoly koncowe).

Jl

gn. 'l'eriniu

pnz'iizieinikn

zgloszenia

Miastu

Będzin

:

ld snchsoi-vxemoma”camino/imina

Uchwaibny

cukbńczzllln

prac

w

danym

Modernlnaji
roku

w

sposób zgodny

budmowym

uplywa

Snorri »

523. Śmdki tytulem Dofmmsownnin usiana wypłacone przez Mimo npdzin Wspdindcie na wskazany

przez nią vzchulmk bankowy wiem-imie do 30 dni od dnia podplsnnil bez
koncowega.
524.81! przypadku nieduehdwaniz kidngdkuiwiek zwymogów
lylulem Dofinansowanie Wspainduauaei plzwa da Dufumnwwanin.

Ruda

usmzcń

pmwidza'nnych

onumiego

mmm

di. wypiaiy

Lmdków

5.

Postanowienia końcowe

515. Miasiu BędLm zastrmga sobie prawo kontroli prusmganiu warunków umowy „Dofinansowanie

w ukiesie

5

lai ad dnia

mwmia umowy.

gzsew przypadku zaniechania konysianiu zdofmmsovmnzgo żródia Ogrzewania Prcekolurgiczncgu
przed upływem pieeiu lai od dnia podpisania umowy oanmansoniey Wspólnau zobowiązana ies: do
nnzychmiaslawego zwrmu, bez wezwania, kwoty oirzymanegu dunmsownnin na rachunek blnknwy Mima
Eędzlnn Jezeh mnechznie dotyczy niekumych Lokali objętych dannansnwaniem. zwmi nasiepnje
pmpnmjnnnlmc.
'
kidreikniwiek
517. Dofinanadwaiue podkga natychmiaimwemu zwmwwi wprlypadku uehyie
luchwał Wspólnoty mnuwiących załącznik do wniosku :) Donnansowanie, chyba ze uchylenie uchwaly

nie minloby wpiywu na udzielenie Duiinansowania

[)
martwo
w Nie
K

hmm: nadam/zi

m

sDannchEAnrsJ?!xc7|9msA19FaE

Uanwnuny

sms

