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Załącznik  

do Uchwały Nr 238/XXXII/2017 

Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 23 listopada 2017 r.  

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn.: 

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach 
jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska” 

 
Niniejszy regulamin ustala zasady uczestnictwa w projekcie dofinansowania kosztów 
poniesionych na montaż pomp ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach 
jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska” realizowanym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WSL) w formule grantowej. 
 

Definicje 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 
 „Gminie” - należy przez to rozumieć Gminę Kalety; 

 „Wydatkach (kosztach) kwalifikowanych” - należy przez to rozumieć wydatki lub koszty 
uznane za kwalifikowane i spełniające 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 2014-20 
i z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

 „Wydatkach (kosztach) niekwalifikowanych” - rozumie się przez to wszystkie wydatki lub 
koszty niekwalifikujące się do refundacji, tj. nie spełniające kryteriów opisanych 
w punkcie powyżej; 

 „Projekcie” - należy przez to rozumieć Projekt polegający na zwiększeniu poziomu 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawie stanu powietrza na terenie 
Gminy poprzez montaż instalacji pompy ciepła na cele ogrzewania w budynkach 
poddanych termomodernizacji i stale zamieszkałych na terenie Gminy. Zakłada się 
realizację projektu w latach 2018-2020. Projekt realizowany będzie w formule 
„grantowej” tj. udzielania przez Gminę dotacji celowej Grantobiorcy; 

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

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

 „Instalacji pompy ciepła” - wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła – pompa ciepła 
powietrzna lub gruntowa do ogrzewania całorocznego budynku mieszkalnego wraz z 
kompletnym montażem i modernizacją niezbędnych elementów instalacji c.o. 

 „Okresie trwałości” – okres 5 lat od finansowego zakończenia projektu tj. wpływu na 
rachunek gminy ostatniej transzy płatności z Urzędu Marszałkowskiego. 
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 „Uproszczony audyt energetyczny” – obliczenia zapotrzebowania na ciepło, zalecanej 
mocy pompy ciepła, technologii (powietrzna/gruntowa), kalkulacji efektu ekologicznego i 
oszczędności energii cieplnej, a także mocy urządzenia. Wykonany przez osobę z 
uprawnieniami i zawierający oświadczenie wg wzoru z załącznika nr 2 do regulaminu. 

 „Budynek termomodernizowany” – budynek uczestnika projektu - obligatoryjnie posiada 
ocieplone przegrody: ściany zewnętrzne, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji lub 
stropodachu, stropu nad piwnicą lub ocieplenie ścian fundamentowych oraz posiadający 
stolarkę otworową wykonaną w technologii energooszczędnej. Preferowana będzie 
instalacja c.o. niskoparametrowa (ogrzewanie powierzchniowe). 

§ 1 
Warunki wstępne  

1. Nabór wstępnej deklaracji wraz z ankietą uczestnictwa w Projekcie prowadzony jest 
przez Gminę w celu opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji z zakresu 
odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii objętego 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4 
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 
Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii. 

2. Projekt będzie realizowany przez Gminę jedynie w przypadku otrzymania 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
§ 2 

Opis Projektu  

1. Przedmiotem projektu będzie dofinansowanie montażu nowych instalacji pomp ciepła, 
służących do ogrzewania budynku oraz podgrzewania c.w.u. w budynkach stale 
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy. Przez budynek stale zamieszkały rozumie 
się budynek, który ma nadany numer porządkowy oraz zostało przyjęte zawiadomienie o 
zakończeniu budowy, a także z co najmniej jedną osobą zameldowaną. Dopuszcza się 
budynki, na które w momencie składania deklaracji nie ma przyjętego zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, jednakże musi zostać ono uzyskane najpóźniej do dnia 
podpisywania umowy o powierzenie grantu.    

2. Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się budynki, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, działalność rolnicza oraz działalność agroturystyczna. 

3. Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się wspólnoty mieszkaniowe oraz 
spółdzielnie mieszkaniowe. 

 

 
§ 3 

Instalacje pomp ciepła 

1. Instalacja pompy ciepła wykorzystuje zjawisko transferu energii z medium o niższej 
temperaturze (dolne źródło – woda, powietrze, grunt) do instalacji grzewczej o wyższej 
temperaturze (najczęściej ogrzewanie powierzchniowe) za pomocą sprężania nośnika 
energii (gazu) i jego rozprężania.  Urządzenie zasilane jest energią elektryczną a jago 
sprawność wynosi od 3 do 4,5 co oznacza, iż na 1 kWh pobranego prądu oddaje ono od 
3 do 4,5x więcej ciepła.  

2. W ramach Projektu przewiduje się wsparcie dla dwóch typów instalacji pomp ciepła: 
 Z dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego – powietrzna pompa ciepła 
 Z dolnym źródłem w postaci gruntu – gruntowa pompa ciepła – wymagająca 

odwiertów lub umieszczonego w gruncie kolektora poziomego. 
3. Moc instalacji zostanie dobrana przez audytora w zależności o konstrukcji, ocieplenia i 

typu instalacji budynku uczestnika i wskazana na etapie audytu nie może później ulec 
zmianie. 
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§ 4 
Szacunkowe koszty i warunki finansowe  

1. Dofinansowanie (grant) do montażu instalacji wyniesie max 60% kosztów brutto i nie 
więcej niż:. 
 Dla instalacji powietrznej pompy ciepła – 12000 zł brutto1 
 Dla instalacji gruntowej pompy ciepła - 24000 zł brutto 

2. W przypadku konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego VAT od przyznanej 
dotacji (tzw. dopłata do ceny) – koszt ten ponosi uczestnik projektu. Gmina wystąpi o 
indywidualną interpretację podatkową w celu weryfikacji stanu prawnego i określenia 
takiej konieczności. 

3. Grant składa się w 5% ze środków Gminy Kalety oraz w 95% ze środków EFRR i jest 
przekazywany na podstawie umowy o powierzenie grantu po spełnieniu warunków 
określonych w niniejszym regulaminie. 

4. Grantobiorca nie może łączyć grantu z jakimkolwiek innym publicznym źródłem 
dofinansowania na określony w umowie o powierzenie grantu koszt kwalifikowany (tzw. 
Zakaz podwójnego finansowania). 

5. Zakres prac objętych grantem obejmuje następujące wydatki kwalifikowane: 
a. Zakup i montaż nowego źródła ciepła - pompy ciepła wraz z niezbędną 

armaturą jak np. rury, złączki, zawory, pompy, zasobnik buforowy, naczynia 
wzbiorcze, izolacje, AKPiA, przewody powietrzne, rurarz dolnego źródła. 

b. Dostosowanie istniejącej instalacji c.o. w zakresie niezbędnym do współpracy 
z pompą ciepła. 

c. Dostosowanie instalacji elektrycznej do poboru mocy przez pompę ciepła w 
tym: wymiana przewodów zasilających do pompy ciepła, montaż 
zabezpieczeń (różnicowoprądowe, nadprądowe, przepięciowe) wymaganych 
przez producenta pompy. 

d. Roboty związane z ułożeniem kanałów ssących i tłocznych, przejścia przez 
przegrody, odtworzenia wykończenia przy przejściach, czerpnie i wyrzutnie. 

e. Roboty ziemne związane z ułożeniem dolnego źródła pompy, w tym odwierty. 
f. Próby instalacji elektrycznej, szczelności i ciśnieniowe. 
g. Montaż instalacji uziemienia jeśli jest wymagane przez producenta pompy, a 

budynek jej nie posiada. 
6. Grantobiorca samodzielnie dokonuje wyboru Wykonawcy (certyfikowanego instalatora 

OZE) uwzględniając następujące minimalne parametry urządzeń: 
a. Gwarancja na urządzenie min. 5 lat. 
b. Sprawność2 ogrzewania pompy powietrznej – COP min 3,2. 
c. sprawność3 pompy gruntowej – COP min.  4,2. 

oraz zasady celowości, oszczędności4 i racjonalności ponoszenia wydatków. 
7. W celu uzyskania zwrotu wydatków zgodnie z par 4 ust 1, Grantobiorca (po uprzednim 

podpisaniu umowy grantowej) winien przedstawić następujący komplet dokumentów do 
gminy celem weryfikacji: 

a. Wniosek o wypłatę grantu. 
b. Oryginał faktury/rachunku za montaż instalacji. 
c. Oświadczenie Wykonawcy o zapłaceniu faktury/rachunku. 
d.  Podpisaną i opieczętowaną gwarancję na całość instalacji na okres minimum 

5 lat od daty montażu. 

                                                           
1 

 podatek VAT wynosi:  

  8% w przypadku montażu w budynku mieszkalnym do 300 m
2
 powierzchni użytkowej,   

  23% od nadwyżki ponad 300 m2 w przypadku montażu w budynku mieszkalnym powyżej 300 
m

2
 powierzchni użytkowej  

  23%  w przypadku montażu w innej lokalizacji np. w budynku niemieszkalnym  
2 

 wg EN 14511, A2/W35 °C dla ogrzewania 
3 

 J.w. 
4 

 tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów 
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e. Zdjęcie zamontowanego urządzenia i jego numer fabryczny. 
f. Zdjęcie z robót ulegających zakryciu przy montaż dolnego źródła pomp 

gruntowych. 
g. Zdjęcie tabliczki informacyjno-promocyjnej dofinansowania ze środków UE. 
h. Oświadczenie o braku możliwości odliczenia VAT 

 
a także dokonać odbioru instalacji w obecności wyznaczonego przez Gminę pracownika. 
8. W przypadku, gdy przedłożone przez Grantobiorcę dokumenty lub dane wymagać będą 

dodatkowych czynności wyjaśniających Gmina wezwie Grantobiorcę do złożenia 
wyjaśnień. 

9. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków opisanych w par 4, ust 6 i 7, 
dotacja nie zostanie wypłacona, a umowa o powierzenie grantu ulegnie wypowiedzeniu 
przez Gminę. 

10. Po weryfikacji ww. dokumentów oraz wizji lokalnej Gmina wypłaci dotację na rachunek 
wskazany przez Grantobiorcę, w terminie 30 dni (pod warunkiem dysponowania 
środkami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski). 

11. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji. 
12. Grantobiorca ma obowiązek utrzymania w niezmienionej formie działającą instalację 

dofinansowaną w ramach projektu przez okres trwałości projektu.  
 

§ 5 
Warunki udziału w Projekcie 

1. Warunkiem udziału jest spełnienie przez potencjalnego Grantobiorcę następujących 
kryteriów: 

a. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym po termomodernizacji; 

b. wykorzystywanie instalacji jedynie na potrzeby socjalno-bytowe domowników; 
c. w budynku, o którym mowa w lit. a) nie jest zamontowana instalacja OZE tego 

samego typu co deklarowana do montażu w projekcie; 
d. nieruchomość, o której mowa w lit. a) znajduje się poza rejestrem 

prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
e. Grantobiorca nie posiada na dzień podpisania umowy o powierzenie grantu 

nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy, w tym nie zalega z 
opłatą podatku od nieruchomości oraz z opłatą za wywóz odpadów; 

f. jeżeli dana nieruchomość zlokalizowana jest na terenie wyznaczonych w 
Gminie aglomeracji, podłączona jest ona do sieci kanalizacyjnej ; 

g. Grantobiorca złożył deklarację na wywóz odpadów, a zawarte w niej dane 
odzwierciedlają stan rzeczywisty; 

h. Grantobiorca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania 
dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

i. Grantobiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz 
dołączy oświadczenia (na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu) wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na 
realizację projektu;  

j. Grantobiorca zobowiązuje się do eksploatacji instalacji zgodnie z jej 
przeznaczeniem przez okres trwałości projektu oraz zgadza na umieszczenie 
na nieruchomości objętej projektem tablicy informacyjnej/pamiątkowej 
o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

k. Instalacja została zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie 
grantu. 

l. Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do przygotowania, realizacji i trwałości projektu zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., 
poz. 922);  
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§ 6 

Terminy przyjmowania dokumentów i realizacji 

1. Deklaracja udziału w projekcie wraz z ankietą dostępne są na stronie internetowej 
www.kalety.pl, oraz w Urzędzie Miasta Kalety (II piętro, biuro nr 23)  

2. Deklarację wraz z ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (II piętro, 
biuro nr 22)  

3. Deklarację wraz z ankietą należy złożyć w terminie do 30 grudnia 2017r.  
4. Uproszczony audyt energetyczny należy złożyć w Gminie do 30.01.2018. (koszt 

niekwalifikowany – po stronie grantobiorcy) 
5. Podpisywanie umów o powierzeni grantu przewidziane jest na wrzesień 2018. 
6. Realizacja projektu nastąpi w roku 2019. 
7. Grantobiorca zrealizuje zadanie oraz przedstawi dokumenty do rozliczenia zadania w 

jednym roku budżetowym. 
 

§ 7 
Warunki do zakwalifikowania do projektu 

1. Wszystkie poprawnie złożone, w wyznaczonym terminie, deklaracje udziału w projekcie 
wraz z ankietami zostaną zweryfikowane i utworzą listę podstawową do projektu - listę A 
(potencjalnych Grantobiorców) wg kolejności daty oraz godziny wpływu dokumentów. 

2. Weryfikacja dotyczyć będzie, oprócz sprawdzenia prawidłowości wypełnienia 
dokumentów, również spełnienia warunków określonych w §5 ust. 1 niniejszego 
regulaminu. 

3. W przypadku złożenia niekompletnej lub nieprawidłowo wypełnionej dokumentacji, 
Grantobiorca zobligowany będzie do uzupełnienia dokumentów, zaś za datę i godzinę 
wpływu uważać się będzie termin złożenia kompletnej i prawidłowo wypełnionej 
deklaracji udziału w projekcie wraz z ankietą. 

4. Grantobiorcy z listy A wykonują i składają do Gminy uproszczony audyt energetyczny – i 
w kolejności zgłoszeń audytu tworzą listę B – aż do wyczerpania miejsc  – 60 pozycji. W 
ten sposób na bazie kolejności zgłoszeń powstaną dwie listy: lista B – osób przyjętych 
do programu oraz lista C – Grantobiorców rezerwowych. 

5. Uczestnicy umieszczeni na liście A, B i C zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się 
do projektu. 

6. Grantobiorcy z listy B, którzy nie podpiszą umowy o powierzenie grantu w 14 dni od 
wezwania gminy zostaną umieszczeni na końcu listy rezerwowej C. 

7. W przypadku rezygnacji lub usunięcia z jakiegokolwiek powodu Grantobiorcy z listy B 
(np. z powodu braku możliwości technicznych nie podpisania umowy w określonym 
terminie) usunięty z listy B Grantobiorca nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek 
roszczeń w stosunku do Gminy. Na jego miejsce wchodzi pierwszy Grantobiorca z listy 
C z identycznym typem instalacji.  

8. Osoby, które złożą deklarację wraz z ankietą po wskazanym w niniejszym regulaminie 
terminie utworzą listę C1 – dodatkowych Grantobiorców rezerwowych. 

9. Osoby z listy C1 zakwalifikowani zostaną do udziału w programie jedynie w przypadku 
wyczerpania osób z listy C - Grantobiorców rezerwowych. 

 
§ 8 

Naruszenie warunków udzielenia grantu i monitoring oraz kontrola 

1. Naruszenie umowy o powierzenie grantu w szczególności w zakresie: 
a. Zmiany sposobu użytkowania 
b. Wykorzystania energii z instalacji na cele inne niż określone w umowie 
c. Zmiany własności bez zgody Gminy 
d. Samodzielnej modyfikacji instalacji 
e. Zniszczenia/utraty/kradzieży instalacji i jej nie odtworzenia w terminie 30 dni 
f. Nie zachowania trwałości projektu 
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skutkuje rozwiązaniem umowy i koniecznością zwrotu grantu powiększonego o odsetki 
podatkowe naliczane od dnia przekazania grantu. 

2. Gmina 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. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 2, mogą być przeprowadzone oględziny obiektu 
oraz miejsca realizacji zadania. 

4. W ramach kontroli podmioty wskazane w ust. 2 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. 

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

6. Grant wykorzystany niezgodnie z celami Projektu, pobrany nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości podlega zwrotowi, w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu. 
 

 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Gmina jako beneficjent środków zobowiązuje się do utrzymania trwałości Projektu. 
2. Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania trwałości Projektu w zakresie realizacji 

umowy o powierzenie grantu, która ureguluje zasady utrzymania trwałości Projektu oraz 
określi obowiązki Grantobiorcy dotyczące zachowania trwałości Projektu. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Burmistrz Miasta. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu 

 
An k i e t a  -  d e k l a r a c j a  

 
udział w projekcie „……………………………..…...” 

 
D A N E  W N I O S K O D A W C Y :  

Nazwisko i imię…………………………………………..………..….…………………… 

Adres zamieszkania  …………………………………..……………….....……..………….. 

Adres budynku, w którym planowana jest instalacja pompy ciepła 
……………………………………………………………………...……..…..… 

nr telefonu ……………………………… kom. ……………………………………………… NIP 
……………………………………………….… 

seria i nr dowodu osobistego………………………………………………………. 

PESEL …………………………….………………………………… 

Księga Wieczysta nr ……………………………. nr działki ………………………….……. 

Posiadane  źródło ciepła: rok produkcji  …………………………………..   

paliwo ………………..……………….………………… 

Rok wykonania termomodernizacji ……………………. Rok budowy …………………. 

Powierzchnia ogrzewana …………….. m2 

Preferowany rodzaj pompy ciepła:     powietrzna / gruntowa (niepotrzebne skreślić) 
 
Oświadczam że posiadając prawo do dysponowania ww. nieruchomością z tytułu 

  

 

………………………………… ……………………………………………………….. 
 
deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w Projekcie polegającym na budowie instalacji pompy 
ciepła na budynku mieszkalnym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny.  Projekt 
będzie realizowany przez Gminę Kalety 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 źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.3 Odnawialne 
źródła energii.  
  Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych 
osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz 
akceptuję postanowienia w nim zawarte. 

Niniejszym oświadczam, że: 
 stan prawny nieruchomości jest uregulowany, 
 w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza ani agroturystyczna, 
 nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego 
 nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec Gminy.       

 
 
 

…………………………………. 
                (podpis czytelny) 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu 

 
…………………………… 
        Miejsce i data 
 
 
 
 

Oświadczenie audytora do uproszczonego świadectwa charakterystyki energetycznej. 
 
 
 
 
Inwestycja montażu powietrznej/gruntowej

5
 pompy ciepła dla budynku zlokalizowanego w 

 
……………………………. przy ul. …………………………………. nr …………………… 
 
Daje następujące efekty: 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Produktu PRZED PO RÓŻNICA (2-
3) 

jednostka str. 
dokumentacji/audytu Moc instalacji OZE     0,00 MW   

Liczba jednostek OZE      0,00 szt   

1 2 3 4 5 6 

Rezultatu PRZED PO RÓŻNICA (2-
3) 

jednostka str. 
dokumentacji/audytu Stopień redukcji PM10     0,00 Mg/rok   

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej     0,00 GJ/rok   

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu     0,00 GJ/rok   

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w wyniku realizacji 
projektu     0,00 kWh/rok 

  

1 2 3 4 5 6 

Efekt ekologiczny PRZED PO RÓŻNICA (2-
3) 

jednostka str. 
dokumentacji/audytu Emisja PM 10     0,00 Mg/rok   

Emisja CO2     0,00 Mg/rok   

 
 
 
 
 
 
 
   …………………………….. 
 
   Pieczęć i podpis audytora 
 

                                                           
5 

 Niepotrzebne skreślić 


