DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 9 kwietnia 2018
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 09.04.2018 14:39:14

Poz. 1003
UCHWAŁA NR XXIV/194/2018
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji
zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych
z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Lipinki Łużyckie przyjmuje się Regulamin
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Lech
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/194/2018
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 29 marca 2018 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych opalanych
paliwem stałym
§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia
dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie
Gminy Lipinki Łużyckie przez wymianę istniejącego urządzenia grzewczego opalonego paliwem stałym na
urządzenia grzewcze: kocioł na paliwo stałe klasy 5, kocioł na biomasę klasy 5, kocioł na olej opałowy,
ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo gazowe, energia geotermalna.
§ 2. Dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie, poprzez wymianę istniejącego urządzenia grzewczego
opalanego paliwem stałym na urządzenie grzewcze: kocioł na paliwo stałe klasy 5, kocioł na biomasę klasy 5,
kocioł na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo gazowe, energia geotermalna przeznacza się
na pokrycie kosztów związanych z zakupem w/w urządzeń grzewczych, ich montażem, wykonanie instalacji
wewnętrznej oraz koszty przygotowawcze i prace projektowe.
§ 3. 1. Dotacja celowa na dofinansowanie będzie udzielana jednorazowo po zrealizowaniu zadania
i wynosić będzie 50% poniesionych kosztów jednak nie większej niż:
1) 5.000 złotych dla osób fizycznych, które dysponują prawem własności do nieruchomości mieszkalnej
w zabudowie jednorodzinnej, która posiada indywidualne urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym;
2) 3.000 złotych dla osób fizycznych, które dysponują prawem własności do nieruchomości mieszkalnej
w zabudowie wielolokalowej, która posiada w swoim lokalu indywidualne urządzenie grzewcze opalane
paliwem stałym;
3) 3.000 złotych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym którzy
dysponują prawem własności do nieruchomości mieszkalnej w zabudowie jednorodzinnej lub
wielolokalowej, która posiada indywidualne urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym.
2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, to dla uzyskania dofinansowania wymagana jest
pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.
Wzór zgody, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Dotacja celowa na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym będzie
realizowana w budynku/lokalu służącym celom mieszkalnym i nieprzeznaczonym do okresowego
wypoczynku.
4. Beneficjent korzystający z dofinansowania na wydatek objęty pomocą finansową w formie dotacji
udzielonej przez Gminę Lipinki Łużyckie w ramach Programu „Eko Gmina – Dotacja na ograniczenie niskiej
emisji” nie będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie z innych środków.
5. Nowy system grzewczy wykonany w ramach zadania określonego we wniosku o dofinansowanie
stanowić będzie jedyne źródło wykorzystywane na potrzeby ogrzewania budynku jednorodzinnego/lokalu
mieszkalnego tj.: nie dotyczy pieców wykorzystywanych do celów kuchennych, kominków bez płaszcza
wodnego, pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne lub objęte ochroną konserwatora zabytków.
6. Używane dotychczas źródło ogrzewania zostanie w wyniku realizacji zadania trwale wyłączone
z dalszego użytkowania tj.: usunięte zostanie podłączenie pieca z przewodem kominowym.
§ 4. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Beneficjenta.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Nabór wniosków o udzielenie dotacji ustala się w terminie do 31 maja każdego roku.
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4. Termin rozpoczęcia naboru wniosków Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na terenie Gminy Lipinki Łużyckie oraz
zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.lipinki-luzyckie.pl na 14 dni
przed rozpoczęciem naboru.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, Beneficjent zobowiązany jest
uzupełnić wniosek w terminie 7 dni od daty powiadomienia. W przypadku niedotrzymania określonego terminu
wniosek zostanie odrzucony.
6. O zakwalifikowaniu wniosków do przyznania dotacji decyduje kolejność ich złożenia z uwzględnieniem
daty oraz godziny wpływu do urzędu.
7. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez osobę, która złożyła wniosek jej miejsce zajmuje
następny wnioskodawca biorąc pod uwagę kolejność wpływu wniosków.
8. Beneficjenci, którzy złożyli wniosek o dotację otrzymają telefoniczne powiadomienie o podjętym
rozstrzygnięciu.
§ 5. 1. Podstawą do rozpoczęcia zadania oraz udzielenia dotacji na wymianę istniejącego urządzenia
grzewczego opalanego paliwem stałym będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Lipinki Łużyckie
a Beneficjentem.
2. Beneficjent, z którym Gmina Lipinki Łużyckie podpisze umowę o dotację jest zobowiązany zrealizować
zadanie nie później niż do dnia 15 października danego roku kalendarzowego, w którym została podpisana
umowa o dofinansowanie.
3. Dotacja dotyczy wydatków, które zostaną poniesione po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.
§ 6. Dotacja na realizację zadania może być udzielona tylko raz na podstawie niniejszej uchwały
w odniesieniu do danej nieruchomości.
§ 7. Dotacje udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.
§ 8. Dotacji celowej na dofinansowanie podlegają koszty zadania obejmujące zakup, montaż nowego źródła
ciepła, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz koszty przygotowawcze, prace projektowe do 10% wartości
zadania.
§ 9. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatruje komisja powołana przez Wójta Gminy Lipinki Łużyckie, która
dokona oględzin dotychczasowego źródła ciepła oraz po wymianie źródła ciepła sporządzi protokół.
§ 10. 1. Po realizacji zadania wnioskodawca składa wniosek o płatność wraz z rachunkami/fakturami oraz
dowody ich zapłaty.
2. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
3. Dotacja przyznawana jest jednorazowo na konto wskazane we wniosku po całkowitym zakończeniu
zadania, złożeniu w Urzędzie Gminu Lipinki Łużyckie dokumentów do rozliczenia dotacji, dokonania odbioru
końcowego inwestycji przez pracowników Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie.
4. Beneficjent nie otrzyma dofinasowania jeżeli nie zrealizuje zadania w wyznaczonym terminie.
§ 11. 1. Ustala się maksymalny termin składania wniosków o płatność do dnia 31 października każdego
roku, w którym została podpisana umowa o dofinansowanie.
2. Kwotę dotacji Gmina przekaże Beneficjentowi na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie
21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o płatność.
§ 12. W przypadku nie złożenia wniosku o płatność w ustalonym terminie dofinansowanie nie będzie
udzielane.
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Załącznik nr 1 do regulaminu
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
WNIOSEK
68-213 Lipinki Łużyckie,
Urząd Gminy
O PRZYZNANIE DOTACJI
ul. Główna 9
Lipinki Łużyckie
CELOWEJ NA WYMIANĘ
WPŁYNĘŁO
ul. Główna 9
URZĄDZENIA
68 – 213 Lipinki Łużyckie
GRZEWCZEGO OPALANEGO
Tel: (68) 362 62 30
PALIWEM STAŁYM
FAX: (68) 362 62 41
Data:…..……
Godzina ……..
L.dz……………. ………………
w …………………r.
Podpis pracownika urzędu

Program: „Eko Gmina – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”
Nazwa zadania: Modernizacja źródła ciepła w domu jednorodzinnym / lokalu mieszkalnym(1)

I. DANE O WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy (osoby fizycznej)2 /nazwa Wnioskodawcy prowadzącego działalność
gospodarczą(1)

2. Adres zamieszkania Wnioskodawcy
Miejscowość:
Ulica:
Gmina:

Kod pocztowy, poczta:
Numer domu/lokalu:
Powiat:

Województwo:

Numer telefonu:

E-mail (jeśli Wnioskodawca posiada):
PESEL

NIP

-

Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:
Organ wydający dokument:
3. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres wskazany powyżej):
Miejscowość:
Ulica:

Kod pocztowy, poczta:
Numer domu/lokalu:

4. Koszt realizacji zadania (w złotych):
Planowany całkowity koszt realizacji zadania brutto: …………………………….
Wnioskowana kwota dotacji: …………………………..
5. Rachunek bankowy do wypłaty dotacji w formie refundacji:
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………….
Nazwa banku:
…………………………………………………………………………………………
Numer rachunku:

-

-
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6. Opis zadania:
Termin zakończenia zadania nie później niż do 15.10.2018 r.
Koszty realizacji zadania mają charakter:(1)
szacunkowy,
rzeczywisty (na podstawie zawartej umowy z wykonawcą/dostawcą).
II. DANE TECHNICZNE
INSTRUKCJA:
Poprzez naniesie parametrów określonych w poniższej tabeli należy scharakteryzować istniejące źródło ciepła
oraz źródło ciepła po modernizacji. Na tej podstawie zostanie określony efekt ekologiczny realizowanego
zadania.
Pola wybierane należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X w miejscu właściwej odpowiedzi.
Dane przedstawione poniżej, dotyczące planowanego zadania oraz wyliczenie efektu ekologicznego, zostaną
przeniesione do umowy o dofinansowanie, jako zobowiązanie Wnioskodawcy.
Dane systemu przed modernizacją
Lp. Parametr
Jednostka
Wartość
2
Powierzchnia ogrzewana
m
1.
Liczba likwidowanych źródeł (pieców)
szt.
2.
Rok produkcji użytkowanego pieca
data
□ przed 1980 r.
3.
□ 1980-2000 r.
□ po 2000 r.
Rodzaj paliwa podstawowego obecnie
rodzaj
□ drewno/pellet
4.
używanego
□ węgiel kamienny
□ węgiel brunatny
□ brykiety węgla kamiennego oraz
ekogroszek
□ brykiety węgla brunatnego oraz
ekogroszek
□ koks i półkoks (w tym gazowy)
□ inne,
jakie?..............................................
Zużycie roczne paliwa podstawowego stan
tony [Mg] lub
5.
obecny
m3
Dane systemu po modernizacji
Lp. Parametr
Jednostka
Wartość
Źródło ciepła po modernizacji
rodzaj
□ kocioł na paliwo stałe klasy 5
6.
□ kocioł na biomasę klasy 5
□ kocioł na olej opałowy
□ ogrzewanie elektryczne
□ kocioł na paliwo gazowe
□ energia geotermalna
Moc źródła ciepła po modernizacji
kW
7.
III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
1. Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem (1)
domu jednorodzinnego,
lokalu mieszkalnego,
w którym będzie realizowane zadanie. Nieruchomość jest zlokalizowana pod następującym adresem:
Miejscowość:
Ulica:

Kod pocztowy, poczta:
Numer domu/lokalu:
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Województwo: LUBUSKIE

Gmina:
Powiat:

Dokumentem potwierdzającym moje prawo własności do w/w nieruchomości
...........................................................................................................................................................

jest:

2. Czy w budynku / lokalu mieszkalnym jest zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza?(1)
Tak
Nie
3. Czy koszty utrzymania budynku / lokalu mieszkalnego są rozliczane w prowadzonej działalności
gospodarczej?(1)
́Tak
Nie
4. Oświadczam, że po przeanalizowaniu przesłanek dotyczących występowania pomocy publicznej,
określonych w art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wnioskowane dofinansowanie:(1)
nie stanowi pomocy publicznej,
stanowi pomoc publiczną – pomoc de minimis - w tym przypadku należy wypełnić właściwy formularz
dotyczący pomocy de minimis (załącznik nr 2 lub 3 do Regulaminu).
5. Oświadczam, że przystępując do realizacji zadania zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Programu
„Eko Gmina – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” oraz, że zadanie przeze mnie realizowane jest zgodne
z zasadami określonymi w ww. Regulaminie.
6. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie o wszelkich
zmianach mających wpływ na realizację zadania na każdym jego etapie.
7. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem
faktycznym.
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Lipinki
Łużyckie w celu realizacji Programu „Eko Gmina – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”.
Klauzula informacyjna
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lipinki Łużyckie,
ul. Główna 9, 68 – 213 Lipinki Łużyckie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
Programu „Eko Gmina – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Miejscowość, Data

Czytelny Podpis Wnioskodawcy

IV. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Lp.

Rodzaj dokumentu

1

2

1

Dokument potwierdzający prawo własności.

2

Zgoda współwłaściciela (jeśli dotyczy).

3

Dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r.
zmieniające rozporządzenie w prawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543) lub

TAK/
NIE DOTYCZY
(wpisać właściwe)
3
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oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
1) Niewłaściwe skreślić
2) W przypadku budynku/lokalu do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę
współwłaścicieli nieruchomości
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Załącznik nr 2 do regulaminu

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68 – 213 Lipinki Łużyckie
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZWYKŁY ZARZĄD
Ja, niżej podpisana/ny współwłaściciel nieruchomości położonej w
.…………………………………………………………………………………..…………………,
(adres nieruchomości)
w której realizowane będzie zadanie, polegające na:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… wyrażam zgodę na przystąpienie przez
Panią/Pana…………………………………………………………. do Programu Gminy Lipinki Łużyckie
pn.: „Eko Gmina – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” oraz złożenie wniosku o dofinansowanie
w ramach powyższego Programu i przyjęcie dofinansowania poprzez zawarcie umowy dotacji.
……………………………………………………………….……..
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem Współwłaściciela)
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Załącznik nr 3 do regulaminu
Urząd Gminy
WNIOSEK
Lipinki Łużyckie
o płatność dotacji celowej na
ul. Główna 9
wymianę urządzenia grzewczego
68 – 213 Lipinki Łużyckie
opalanego paliwem stałym
Tel: (68) 362 62 30
FAX: (68) 362 62 41
w …………………r.

Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
68-213 Lipinki Łużyckie,
ul. Główna 9
WPŁYNĘŁO

Data:…..……
Godzina ……..
L.dz…………….
……………………..
Podpis pracownika urzędu

Program: „Eko Gmina – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”
Nazwa zadania: Modernizacja źródła ciepła w domu jednorodzinnym / lokalu mieszkalnym1

DANE O WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy (osoby fizycznej)2 /nazwa Wnioskodawcy prowadzącego działalność
gospodarczą (1)

2. Adres zamieszkania Wnioskodawcy
Miejscowość:
Ulica:
Gmina:

Kod pocztowy, poczta:
Numer domu/lokalu:
Powiat:

Województwo:

Numer telefonu:

E-mail /numer telefonu (jeśli Wnioskodawca posiada):
PESEL
W przypadku osób
fizycznych
NIP w przypadku
przedsiębiorców
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu:
Organ wydający dokument:
3. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres wskazany powyżej):
Miejscowość:
Ulica:

Kod pocztowy, poczta:
Numer domu/lokalu:

4. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Miejscowość:
Ulica:
Gmina:
Powiat:

Kod pocztowy, poczta:
Numer domu/lokalu:
Województwo: LUBUSKIE

5. DATA ZAKOŃCZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA: .......................................................
6. WARTOŚĆ INWESTYCJI WYNIKAJĄCA Z FAKTUR: .....................................
7. Rachunek bankowy do wypłaty dotacji w formie refundacji:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………….
Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………………
Numer rachunku:

8. ROZLICZENIE FINANSOWE (KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA WRAZ
Z POTWIERDZENIEM ZAPŁATY)
Nr faktury

Data wystawienia
faktury

Kwota

Nazwa wydatku

9. ILOŚĆ FAKTUR DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU

Miejscowość, Data

Czytelny Podpis Wnioskodawcy

10. MIEJSCE NA ADNOTACJE URZĘDOWE
PRZEDMIOTOWY WNIOSEK SPEŁNIA WARUNKI
TAK/NIE
OKREŚLONE W UMOWIE:
Z PRZEDŁOŻONYCH FAKTUR I RACHUNKÓW
UZNANO KWOTĘ:
ZAKWALIFIKOWANO DO WYPŁATY KWOTĘ
DOTACJI
W WYSOKOŚCI:
UZASADNIENIE
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………...................................
ZATWIERDZAM DO WPŁATY:
DATA I PODPIS WÓJTA

