DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 17 kwietnia 2019
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1229

Data: 17.04.2019 15:15:49

UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 17 kwietnia 2019 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 2019 r.
poz. 506) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 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. Traci moc 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.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Bumbul
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Załącznik
do uchwały Nr V/34/2019
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych opalanych
paliwem stałym
CEL DOFINANSOWNIA
§ 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.
PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI
§ 2. 1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wymianie istniejącego urządzenia grzewczego
opalanego 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, następować
będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska. Dotacja przeznaczona jest dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych tj. osób
fizycznych, które dysponują prawem własności do nieruchomości mieszkalnej.
2. Beneficjentem ubiegającym się o dotację na realizację zadania może być:
a) właściciel lub użytkownik wieczysty posiadający tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej w zabudowie
jednorodzinnej,
b) właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej, który posiada w swoim lokalu indywidualne
urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym.
PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA
§ 3. 1. 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.
2. Dopuszcza się posiadanie w lokalu mieszkalnym jednego urządzenia grzewczego na drewno typu
kominek, pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada
wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. Urządzenie takie
stanowi dodatkowe źródło ciepła o walorach dekoracyjnych.
TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA
§ 4. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Beneficjenta, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Nabór wniosków o udzielenie dotacji ustala się w terminie na dzień od 7 maja do 31 maja każdego roku.
4. 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 i w to miejsce wchodzi kolejny wniosek z listy rezerwowej.
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5. Beneficjent ubiegający się o dotację na 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, zobowiązany jest złożyć do
Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, w terminie określonym jak w ust. 3 komplet dokumentów tj:
a) wypełniony formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
b) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
6. O zakwalifikowaniu wniosków do przyznania dotacji decyduje kolejność ich złożenia z uwzględnieniem
daty oraz godziny wpływu do urzędu.
7. Beneficjenci, którzy złożyli wniosek o dotację otrzymają pisemne powiadomienie o podjętym
rozstrzygnięciu.
8. Podstawą do rozpoczęcia zadania oraz udzielenia dotacji na wymianę istniejącego urządzenia
grzewczego opalanego paliwem stałym będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Lipinki Łużyckie
a Beneficjentem.
9. 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.
ZASADY FINANSOWANIA ORAZ TRYB ROZLICZANIA
§ 5. 1. Dla Beneficjentów, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a określa się dotację w wysokości do 50 %
faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł brutto.
2. Dla Beneficjentów, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b określa się dotację w wysokości do 50 %
faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto.
3. Przyznawanie dotacji celowej na wsparcie finansowania wymiany istniejącego urządzenia grzewczego
opalanego paliwem stałym, odbywa się do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel
w budżecie Gminy w danym roku kalendarzowym.
4. Dotacja celowa na wsparcie finansowania wymiany istniejącego urządzenia grzewczego opalanego
paliwem stałym nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie pomiędzy
Gmina Lipinki Łużyckie a Beneficjentem.
5. W terminie 7 dni roboczych od daty zrealizowania zadania, Beneficjent zobowiązany jest złożyć do
Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9:
a) informację w zakresie zrealizowanego zadania – zgodnie z załącznikiem nr 2,
b) faktury potwierdzające wysokość poniesionych wydatków, o których mowa w § 3 ust. 1 wraz z dowodem
uiszczenia opłaty za fakturę,
c) dokument uprawniający do realizacji zadania, jeżeli wymagany jest odrębnymi przepisami w tym ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
6. Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia zrealizowania
zadania przez Beneficjenta, na podstawie protokołu końcowego.
7. Po pozytywnej weryfikacji zadania tj. po podpisaniu protokołu końcowego, Beneficjent w terminie
14 dni otrzyma na konto podane we wniosku kwotę objętą dotacją.
8. Beneficjent nie otrzyma dofinansowania jeżeli:
a) nie zrealizuje zadania w wyznaczonym terminie;
b) nie dokona rozliczenia zadania.
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Załącznik nr 1
Data i miejscowość złożenia wniosku …………………………….
Godzina złożenia wniosku ……..………………................………
Numer wniosku: …………............………………………………..
Gmina Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68 – 213 Lipinki Łużyckie
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów
mieszkalnych położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
I. DANE WNIOSKODAWCY (dotyczy osób fizycznych)
Imię i nazwisko............................................................................................................................................
PESEL …………...…………………………………....……………………..............................................
Seria i nr dowodu osobistego………………………………....……...…..…..…........................................
Adres zamieszkania: ulica ............................................................................... nr domu ............................
miejscowość .......................................................................... kod pocztowy .............................................
nr telefonu ...................................................................................................................................................
e-mail……………………………………………………………........…........….......................................
Adres do korespondencji: ulica ............................................................ nr domu .......................................
miejscowość ...................................................................... kod pocztowy .................................................
II. LOKALIZACJA ZADANIA
Numer działki ……..…………...……………. obręb ewidencyjny ……...……..……………............…..
miejscowość ………………………………. ulica …………………………………….. nr ......……........
Tytuł prawny do nieruchomości/lokalu*: …………………………….…………………...……………...
Rodzaj zabudowy: jednorodzinna/wielolokalowa
* Beneficjent do wniosku zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do
nieruchomości.
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RODZAJ ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
Typ, rodzaj kotła: ………………..……………………………………..........……………………………
Moc kotła: …...………………………….…………………..………….........……………………………
Roczna ilość spalanego paliwa: ……………….………………………........…………………………….
Inne dane techniczne:...................................................................................................................................
...........................…………………………………….....…………………………………….....................
.....................................................................................................................................................................
III. REALIZACJA ZADANIA
Proszę o dofinansowanie wymiany istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym na
urządzenia grzewcze:
a) kocioł na paliwo stałe klasy 5,
b) kocioł na biomasę klas 5,
c) kocioł na olej opałowy,
d) ogrzewanie elektryczne,
e) kocioł na paliwo gazowe,
f) energia geotermalna.*.
w kwocie: ……………………………(słownie:………………………………….……………………
…………………………………………………………..………………… …………….……………)
Posiadam/nie posiadam pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy*
IV. Powierzchnia ogrzewana budynku:…………………….....................………………………………....(m²)
Oświadczam/my, że posiadam/my tytuł prawny do nieruchomości/lokalu wskazanej/ego w pkt II
wniosku. Oświadczam/my, że zapoznałam/em/liśmy się z regulaminem udzielania dotacji celowej na
finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów położonych na terenie Gminy Lipinki
Łużyckie.
.…………………………
(miejscowość, data)

…………………………………….
(podpis Wnioskodawcy)

*niewłaściwe skreślić
Oświadczam/my, iż wyrażam/my zgodę na realizację zadania objętego niniejszym wnioskiem.
Jednocześnie oświadczam/my, że wyrażam/my zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania objętego
dotacją oraz wypłatę otrzymanej dotacji na konto wskazane we wniosku.
..…..………………………………………………
..………….……………………………………….
……………………………………………………
(podpisy współwłaścicieli nieruchomości/lokalu)
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Załącznik nr 2
INFORMACJA BENEFICJENTA O ZREALIZOWANIU ZADANIA OBJĘTEGO
DOFINANSOWANIEM
Imię i nazwisko/nazwa
……………………………...……....................................................................…………………………..
Data zawarcia umowy:
.....................................................................................................................................................................
Nr umowy:
.....................................................................................................................................................................
PESEL: ........................................................................................................................................................
Informuję, że zadanie polegające na wymianie istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem
stałym zostało zrealizowane.
Na nieruchomości (w lokalu), położonej/ym na działce nr ……….............. obręb ewidencyjny
………...w miejscowości ........................................... przy ulicy ........................................... numer ............
zostało zamontowane urządzenie
...................................................................
(wpisać rodzaj zainstalowanego ogrzewania)
i ogrzewa nieruchomość/lokal o powierzchni …………...…… m2.
………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić
Wymagane załączniki do wniosku:
1. Faktury potwierdzające wysokość poniesionych wydatków, o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu
udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów położonych na
terenie Gminy Lipinki Łużyckie z dowodem uiszczenia opłaty za faktury.
2. Dokument uprawniający do realizacji zadania, wynikający z odrębnych przepisów, w tym ustawy Prawo
Budowlane.
Adnotacje urzędowe:
……………………………………………………………………………………................………………..
……………………………………………………………………………......................................................

