
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/155/2020 
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubień Kujawski na 
dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła 

ogrzewania na terenie Gminy Lubień Kujawski. 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubień Kujawski na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów 
ogrzewania węglowego, niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń 
określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303 -5:2012, na nowe ekologiczne źródła ogrzewania 
na terenie Gminy Lubień Kujawski. 

§ 2. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubień Kujawski na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania 
węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubień Kujawski obejmują kryteria 
wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 
rozliczania. 

§ 3. Przez nowe ekologiczne źródło ogrzewania, o którym mowa w § 1, należy rozumieć niskoemisyjne, 
wysokosprawne urządzenie grzewcze, takie jak: kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo - 
olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł na biomasę c.o., kocioł na paliwo stałe, pompa ciepła oraz panele 
fotowoltaiczne, w których ich zastosowanie będzie wiązało się z obniżeniem emisji zanieczyszczeń. 

§ 4. 1.    Kocioł na paliwo stałe musi spełniać łącznie następujące warunki: 

1) zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla 
sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. 
UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str, 51); 

2) posiadać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa; 

3) nie posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

2. Spełnienie wymagań wymienionych w ust. 1 należy wykazać za pomocą dokumentów. Mogą to być 
w szczególności: dokumentacja z badań, dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów 
i użytkowników. 

§ 5. 1.    Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest:  
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1) użycie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania wyłącznie 
fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy oraz 
spełniają wymagane normy techniczne i dopuszczone są do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) likwidacja dotychczasowych służących do ogrzewania pieców lub kotłów węglowych oraz brak innego 
ogrzewania, z zastrzeżeniem wymienionym w ust.2; 

3) nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego przez okres 
minimum 5 lat. 

2. Likwidacja wymieniona w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy: 

1) pieców kaflowych, o ile zostanie trwale usunięte połączenie pieca z przewodem kominowym; 

2) kominków bez płaszcza wodnego, niestanowiących głównego źródła zaopatrzenia w ciepło. 

§ 6. 1.    Nie udziela się dotacji na: 

1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na przepracowany olej; 

2) instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowobudowanych obiektach; 

3) instalowanie urządzeń grzewczych emitujących spaliny bezpośrednio do ogrzewanych pomieszczeń; 

4) instalowanie systemów ogrzewania kominkowego. 

2. Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona 
dotacja z innego źródła. 

§ 7. 1.    Dotacja udzielana jest jednorazowo w wysokości 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ). 

2. Dotacja celowa obejmuje wydatki poniesione nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o udzielenie 
dotacji.  

§ 8. 1.    Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia pisemnego 
wniosku. 

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 

1) decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
dotyczących planowanej inwestycji, jeżeli są wymagane; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie wymiana systemów 
ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest 
właścicielem nieruchomości - pisemną zgodę właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości bądź jej 
zarządcy na taką wymianę; 

3) w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości - pisemną zgodę 
pozostałych współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie 
dotacji. 

§ 9. W przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa, zobowiązana jest ona do przedłożenia 
dodatkowo uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację zadania inwestycyjnego oraz 
zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, a w przypadku 
ustanowienia zarządu wspólnoty, również uchwałę o powołaniu zarządu oraz umowę o jego sprawowaniu. 

§ 10. 1.    Jeżeli podmiot ubiegający się o dotację prowadzi działalność gospodarczą w budynku lub lokalu 
objętym wnioskiem, dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem 
warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w: 

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24 grudnia 
2013r.); 
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2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013. z późn zm.) z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. 
Urz. UE L nr 352 z 24 grudnia 2013r.; 

3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i. 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz. Urz. UE L nr 190 z 28 czerwca 2014r.). 

2. W przypadku, o którym w ust. l do wniosku o udzielenie dotacji należy dodatkowo dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości otrzymanej w tym okresie pomocy 
de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze 
zm.) lub 

3) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 
Nr 121, poz. 810). 

3. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której 
mowa w rozporządzeniach wymienionych w ust. l. 

§ 11. Dokumenty wymienione w § 4 ust.2 oraz w § 7 - § 9 mogą być przedstawione do wniosku 
o udzielenie dotacji w formie kopii, po uprzednim przedstawieniu do wglądu ich oryginałów. 

§ 12. Wnioski o udzielenie dotacji  należy składać w Urządzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim: 

1) w terminie do dnia 30 września (włącznie) każdego roku, 

2) w 2020 roku w terminie 60 dni, od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 13. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu 
Kujawskim lub na stronie internetowej urzędu. 

§ 14. W przypadku braków formalnych we wniosku lub w wymaganych załącznikach, bądź 
nieprzedstawienia załączników, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o konieczności ich 
uzupełnienia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Nieuzupełnienie braków w wymaganym 
terminie spowoduje odrzucenie wniosku. 

§ 15. Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubieniu 
Kujawskim i realizowane do czasu wyczerpania środków. 

§ 16. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i posiadania środków na udzielenie dotacji 
w budżecie Gminy Lubień Kujawski, zostanie podpisana pomiędzy Gminą Lubień Kujawski i wnioskodawcą 
umowa o dofinansowaniu inwestycji. 

§ 17. Inwestycję należy wykonać w terminie wskazanym w umowie, jednak nie później niż do 30 listopada 
roku, w którym złożono wniosek o udzielenie dotacji. 

§ 18. 1.    Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego 
wniosek o wypłatę dotacji. 

2. Do wniosku należy dołączyć, w formie oryginału lub kopii wraz z oryginałami do wglądu, następujące 
dokumenty: 

1) faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z realizacją inwestycji; 

2) umowę kompleksową dostarczania paliwa lub energii elektrycznej, o ile to wynika ze specyfiki źródła 
energii; 

3) informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego nowego ekologicznego źródła 
ogrzewania; 
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4) w przypadku zamontowania kotła na paliwo stale, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, 
o których mowa w § 4; 

§ 19. Kwota dotacji zostanie wypłacona Wnioskodawcy w terminie do 14 dni od daty rozliczenia dotacji 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. 

§ 21. Uchyla się uchwałe Nr XVII/145/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 sierpnia 
2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubień Kujawski na 
dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania 
na terenie Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2020r., poz. 4015). 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Marek Małachowski 
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