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UCHWAŁA NR XXI.117.2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 1 lipca 2016 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łęknica na dofinansowanie kosztów
zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 403 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) - Rada Miejska
w Łęknicy uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Z budżetu Gminy Łęknica mogą być udzielane dotacje celowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań, zwanych dalej „Zadaniami”, polegających na:
1) zmianie systemu ogrzewania budynków i lokali poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe będącego
kominkiem, piecem lub kotłem centralnego ogrzewania, na źródło ciepła o większej sprawności i bardziej
przyjazne dla środowiska;
2) budowie systemu ogrzewania budynków opartych o sprawne i przyjazne środowisku źródła ciepła.
§ 2. Dotacje celowe mogą być udzielone podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.
§ 3. Po przyjęciu uchwały budżetowej Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości ogólną wartość
środków przeznaczonych przez Radę Miejską na dofinansowanie Zadań.
§ 4. Dotacja celowa będzie udzielana jednorazowo, po zrealizowaniu Zadania i wynosić będzie do 50 %
poniesionych kosztów kwalifikowalnych Zadania, jednak nie więcej niż 4.000 zł.
Rozdział 2.
Kryteria wyboru zadań
§ 5. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie Zadań realizowanych na terenie Gminy Łęknica.
§ 6. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację Zadania w zakresie zmiany systemu ogrzewania
jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) w wyniku realizacji zadania nastąpi zamiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system,
w którym źródłem ciepła będzie jeden z następujących nośników: energia elektryczna, olej opałowy, paliwo
gazowe, energia geotermalna, energia cieplna pochodząca ze spalania biomasy, energia cieplna pochodząca
ze spalania drobnych frakcji węgla kamiennego w kotle retortowym wyposażonym w podajnik paliwa;
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2) w wyniku realizacji zadania nastąpi trwałe wyłączenie z eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe;
3) w okresie 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania, wnioskodawca nie będzie użytkował w lokalu lub budynku, w którym zostało zrealizowane Zadanie, alternatywnego źródła ciepła na paliwo stałe w postaci pieca
lub kotła c.o. lub kominka, za wyjątkiem kominka użytkowanego jako rekreacyjnego nie posiadającego
płaszcza wodnego lub nadmuchu powietrza.
2. Warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację Zadania w zakresie budowy systemu ogrzewania jest
spełnienie łącznie następujących warunków:
1) w wyniku realizacji zadania nastąpi budowa systemu ogrzewania, w którym źródłem ciepła będzie jeden
z następujących nośników: energia elektryczna, olej opałowy, paliwo gazowe, energia geotermalna, energia
cieplna pochodząca ze spalania biomasy, energia cieplna pochodząca ze spalania drobnych frakcji węgla
kamiennego w kotle retortowym wyposażonym w podajnik paliwa;
2) w okresie 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania, wnioskodawca nie będzie użytkował w lokalu lub budynku, w którym zostało zrealizowane Zadanie, alternatywnego źródła ciepła na paliwo stałe w postaci, pieca
lub kotła c.o. lub kominka, za wyjątkiem kominka użytkowanego jako rekreacyjnego nie posiadającego
płaszcza wodnego lub nadmuchu powietrza.
§ 7. Dofinansowanie dotyczy wydatków, które zostaną poniesione po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie Zadania, jeśli eksploatacja efektów rzeczowych Zadania rozpocznie się w roku podpisania umowy
o dofinansowanie.
§ 8. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, dla uzyskania dofinansowania wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację Zadania.
§ 9. Dotacja na realizację Zadania w lokalu lub budynku może być udzielona tylko jeden raz na podstawie
niniejszej uchwały w odniesieniu do tych nieruchomości.
§ 10. Inwestorem dla robót wynikających z realizacji Zadania będzie wnioskodawca.
§ 11. Efekty rzeczowe realizacji zadania będą własnością wnioskodawcy, który będzie ponosił koszty ich
utrzymania i eksploatacji.
Rozdział 3.
Koszty kwalifikowalne
§ 12. Dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowalne Zadania obejmujące:
1) demontaż istniejącego źródła ciepła;
2) zakup i montaż nowego źródła ciepła;
3) zakup i montaż niezbędnej armatury, w szczególności: czopucha, pompy wymaganej do prawidłowego
funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zaworu trój/czwór - drogowego, zaworów przelotowych i zwrotnych, zespołów rurowych, izolacji rurociągów, naczynia wyrównawczego, systemów bezpieczeństwa,
osprzętu niezbędnego do zainstalowania nowego źródła ciepła oraz wkład kominowego - tylko w przypadku kotłów gazowych;
4) wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. wraz z grzejnikami c.o.;
5) podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej - w przypadku montażu pieca zasilanego energią
elektryczną;
6) wewnętrzną linię zasilania - w przypadku montażu pieca zasilanego energią elektryczną;
7) montaż grzałek w piecach kaflowych wykorzystywanych jako akumulacyjne.
§ 13. Nie podlegają dofinansowaniu niekwalifikowalne koszty Zadania obejmujące:
1) uzyskanie decyzji, zgód i pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych działań objętych zadaniem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót, opinie kominiarskie, itp.);
2) wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z Zadaniem;
3) wykonanie prac projektowych, ekspertyz i opinii;
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4) zakup przenośnych urządzeń grzewczych;
5) wartości podatku od towarów i usług VAT – w przypadku wnioskodawców, którzy są uprawnieni do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych ze zrealizowanym zadaniem.
Rozdział 4.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 14. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie Zadania składa pisemny wniosek w Urzędzie Miejskim w Łęknicy na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część wniosku.
§ 15. Określa się następujące terminy składania wniosków:
1) w 2016 r. do 31 sierpnia;
2) w latach następnych do 30 kwietnia.
§ 16. Dotacje przyznaje się w kolejności wpływu kompletnych wniosków, biorąc pod uwagę datę i godzinę
złożenia.
§ 17. Dotacje udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.
§ 18. Wnioski rozpatruje i ocenia komisja powołana przez Burmistrza, który ostatecznie podejmuje decyzję
o udzieleniu dotacji.
§ 19. Po rozpatrzeniu wniosków Burmistrz Łęknicy poda do publicznej wiadomości listę wnioskodawców,
którym zostanie udzielone dofinansowanie.
§ 20. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez wnioskodawcę, jego miejsce na liście zajmuje następny wnioskodawca, biorąc pod uwagę kolejność wpływu wniosków.
§ 21. Umowy o dofinansowanie zadania zostaną zawarte najpóźniej:
1) w 2016 r. do 15 września;
2) w latach następnych do 30 czerwca.
Rozdział 5.
Zasady przekazywania i rozliczania dotacji
§ 22. Dotacja przyznawana jest jednorazowo po całkowitym zrealizowaniu Zadania, złożeniu w Urzędzie
Miejskim w Łęknicy dokumentów do rozliczenia dotacji, dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez
Gminę Łęknica w zakresie ustalonym w umowie oraz rozliczeniu kosztów kwalifikowanych, na zasadach określonych w umowie zawartej z Gminą.
§ 23. Dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie.
§ 24. Treść umowy o dofinansowanie wyznaczają przepisy art. 250 - 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 25. Po zrealizowaniu Zadania wnioskodawca składa wniosek o płatność na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, wraz z oryginałami zapłaconych imiennych faktur lub rachunków oraz
dowodami ich zapłaty.
§ 26. Oryginały faktur, rachunków i dowodów zapłaty, które zostały przedłożone do wniosku podlegają weryfikacji pod względem merytorycznym, formalno-prawnym i rachunkowym i po umieszczeniu adnotacji
o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Łęknica oraz sporządzeniu kserokopii zwrócone Wnioskodawcy.
§ 27. Ustala się maksymalny termin złożenia wniosku o płatność do 31 października roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie.
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Rozdział 6.
Warunki i tryb przyznania dotacji jako pomocy publicznej
§ 28. 1. W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości, na terenie której jest prowadzona działalność
gospodarcza i stanowić będzie pomoc de minimis, jej udzielenie następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L 352
z 24.12.2013 r., str. 1) lub stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U.
L 352, z 24.12.2013 r., str. 9) lub stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie, udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. (Dz. U. L 190,
z 28.06. 2014 r., str. 45) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis zobowiązany jest do wniosku dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jaką otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
3. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie zobowiązany jest do wniosku dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jaką otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, których zakres
określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
Rozdział 7.
Ustalenia końcowe
§ 29. 1. Burmistrz Łęknicy prowadzi rejestr udzielonych dotacji.
2. Rejestr o którym mowa w ust. 1 zawiera dla każdej udzielonej dotacji:
1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy;
2) miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
3) datę zawarcia umowy;
4) wysokość przyznanej dotacji;
5) datę przekazania dotacji.
§ 30. W przypadku niezrealizowania zadania w terminie do 31 października roku, w którym podpisano
umowę o dofinansowanie, dofinansowanie nie będzie udzielane.
§ 31. W sprawach dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji w całości lub części, zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości maja zastosowanie
przepisy art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 32. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach
udzielana będzie do dnia 31 grudnia 2020r.
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§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Marszałek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI.117.2016
Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania
DANE WNIOSKODAWCY
1

Imię i Nazwisko (pełna
nazwa podmiotu)

2

Adres zamieszkania
(siedziba)

3

Adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania/siedziby)

4

NIP

5

Forma prawna

6

Nazwa nr rejestru

7

Data wpisu do rejestru
(ewidencji)

8

Osoby upoważnione do
reprezentowania

9

Numer rachunku
bankowego i nazwa banku
wnioskodawcy, na który ma
nastąpić wypłata
dofinansowania

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
10

Adres

11

Działka ewidencyjna

12

Tytuł prawny do
dysponowania
nieruchomością

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE ZADANIA
13

Zadanie dotyczy

 zmiany systemu ogrzewania (wymiany źródła ciepła)
 budowy systemu ogrzewania

14

Zadanie będzie realizowane
w odniesieniu do

 lokalu mieszkalnego
 lokalu niemieszkalnego
 budynku mieszkalnego
 budynku niemieszkalnego

15

W wyniku realizacji zadania
likwidacji ulegnie
następujące źródło ciepła

 piec/piece zlokalizowany/e w: pokojach, kuchni, przedpokoju, łazience * (ilość
likwidowanych pieców …………..)
 kominek zlokalizowany w …………………………………………..
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na paliwo stałe

 kocioł centralnego ogrzewania zlokalizowany w: kotłowni w piwnicy/kotłowni na
poziomie parteru/wydzielonym pomieszczeniu w lokalu

16

W wyniku realizacji Zadania
powstanie system
ogrzewania ze źródłem
ciepła pochodzącego z:

 energii elektrycznej,
 oleju opałowego,
 paliwa gazowego,
 energii geotermalnej,
 energii cieplnej pochodzącej ze spalania biomasy,
 energii cieplnej pochodzącej ze spalania drobnych frakcji węgla kamiennego w kotle
retortowym wyposażonym w podajnik paliwa;

17

Krótki opis techniczny
zadania (zakres robót)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

18

Planowany okres realizacji
zadania:

rozpoczęcie robót: ………………………………….
zakończenie robót: …………………………………
złożenie wniosku o płatność: ………………………………

19

20

Planowany całkowity koszt
realizacji zadania (koszty
kwalifikowalne)

…………….. PLN ( słownie złotych

Wnioskowana kwota
dofinansowania
(maksymalnie 50% kosztów
kwalifikowalnych, lecz nie
więcej niż 4.000zł)

…………………………………………..………….. PLN ( słownie złotych

………………………………………………………………………………………………)

………………………………………………………………………………………………)

OŚWIADCZENIA
21

Składając niniejszy wniosek oświadczam, że:
1) nowe źródło ciepła będzie użytkowane zgodnie z
przeznaczeniem w miejscu instalacji przez okres co najmniej 5
lat od dnia wypłaty dofinansowania;
2) wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników
Urzędu Miejskiego w Łęknicy kontroli związanej z realizacją
zadania w lokalu lub budynku będącego miejscem realizacji
zadania – przed jego realizacją, w trakcie jego realizacji przed
wypłatą dofinansowania oraz w okresie 5 lat od dnia wypłaty
dofinansowania;
3) wszelkie roboty wynikające z realizacji zadania zostaną
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290.);

Czytelny podpis wnioskodawcy (pełnomocnika
wnioskodawcy)

Imię i nazwisko:
……………………………………….................
Czytelny podpis:
………………………….....................................
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4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Urząd Miejski w Łęknicy w związku z realizacją zadania.

22

Jako współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy niniejszy wniosek:
1) wyrażam zgodę na realizację zadania, o którego dotyczy
niniejszy wniosek;
2) wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników
Urzędu Miejskiego w Łęknicy kontroli związanej z realizacją
zadania w lokalu lub budynku będącego miejscem realizacji
zadania – przed jego realizacją, w trakcie jego realizacji przed
wypłatą dofinansowania oraz w okresie 5 lat od dnia wypłaty
dofinansowania;
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Urząd Miejski w Łęknicy w związku z realizacją zadania.

Czytelny podpis współwłaściciela
(pełnomocnika współwłaściciela)

Imię i nazwisko:
……………………………………….................
Czytelny podpis:
………………………….....................................
Imię i nazwisko:
……………………………………….................
Czytelny podpis:
………………………….....................................
Imię i nazwisko:
……………………………………….................
Czytelny podpis:
………………………….....................................
Imię i nazwisko:
……………………………………….................
Czytelny podpis:
………………………….....................................
Imię i nazwisko:
……………………………………….................
Czytelny podpis:
………………………….....................................
Imię i nazwisko:
……………………………………….................
Czytelny podpis:
………………………….....................................
Imię i nazwisko:
……………………………………….................
Czytelny podpis:
………………………….....................................
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 Dokument potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI.117.2016
Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r.

Burmistrz Łęknicy
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
dotacji z budżetu gminy Łęknica na zmianę systemu ogrzewania

1. WNIOSKODAWCA
1. Imię i Nazwisko (pełna nazwa podmiotu)
…………………………………...…………….......................................................................................................
2. Adres zamieszkania (siedziba)
……………………………………………………………...........................................................................................
3.

Telefon ……………………………………………………………………………………...............................................

2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.

Miejscowość ……………………………………………………………………………….............................................

2.

Działka ewidencyjna ………………………………………………………..........................................................

3.

Umowa dotacji Nr …………………. z dnia ………………………………………………......................................

4.

Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………..........................................

5.

Zestawienie kosztów:

Lp

1
n
Razem

Numer
rachunku/faktury

Numer
pozycji na
fakturze/
rachunku

Data
wystawienia
rachunku/fa
ktury

Wystawca
rachunku/
faktury

Data
zapłaty

Wartość
netto
kosztów
kwalifikowa
lnych

Wartość
brutto
kosztów
kwalifikowa
lnych

Opis
wydatku

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Oświadczam, że:

Przedstawione powyżej faktury / rachunki dotyczą realizacji Zadania zmiany systemu ogrzewania będącego
przedmiotem umowy dotacji Nr ……………….. z dnia …………….., i zostały w całości zapłacone.
Zadanie będące przedmiotem umowy dotacji Nr ……………….. z dnia …………….. zostało zrealizowane w całości zgodnie
z umową, a system ogrzewania został sprawdzony i uruchomiony.
Podatek VAT jest / nie jest kosztem kwalifikowalnym Zadania i nie będę / będę ubiegał się o jego zwrot*.

Załączniki
1. Oryginały faktur / rachunków …………… szt. do weryfikacji,**
2. Dowody zapłaty faktur / rachunków …………… szt. do weryfikacji.

..........…………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

Objaśnienia:
* niepotrzebne skreślić
** każda faktura winna być opisana na odwrocie „dotyczy umowy dotacji Nr ……….. z dnia …………… z budżetu
Gminy Łęknica, data ………….., czytelny podpis wnioskodawcy”.

Wypełnia Komisja:
1. Przedłożony wniosek spełnia (nie spełnia) warunki określone w umowie o dofinansowanie.
2. Z przedłożonych faktur, rachunków uznano na kwotę kosztów kwalifikowalnych …………………………. zł.
3. Zakwalifikowano do wypłaty kwotę dotacji w wysokości (50% kosztów lecz nie więcej niż 4.000zł)
…………………………………. zł

Data ……………………………….

podpisy członków Komisji

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Data ……………………………….

Zatwierdzam do wypłaty

…………………………
pieczęć i podpis Burmistrza

