UCHWAŁA NR XLIII/578/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu
i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
w ramach programu priorytetowego EKOpiec
współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
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 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999,
2056 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i 88) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu
i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu priorytetowego EKOpiec
współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Zasady (regulamin) stanowią załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/578/2018
Rady Gminy Lubicz
z dnia 23 marca 2018 r.
REGULAMIN
udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi
na terenie Gminy Lubicz
Rozdział 1.
Definicje
§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć bezzwrotne środki finansowe przyznane Wnioskodawcy przez Gminę
Lubicz oraz WFOŚiGW w Toruniu na realizację inwestycji, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków
określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie. Dofinansowanie jest dotacją celową w rozumieniu
art. 126 i 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity.: Dz.U. z 2017 r.
poz.2077.) oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.);
2) efekcie ekologicznym - należy przez to rozumieć zmianę w ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych źródeł ciepła, będących przedmiotem
inwestycji;
3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lubicz, która realizuje Program Priorytetowy Ekopiec 2018;
4) WFOŚiGW w Toruniu– należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
5) inwestycji - należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła;
6) kosztach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć koszty, które kwalifikują się do refundacji
w ramach udzielonego dofinansowania i zostały poniesione przez Wnioskodawcę po podpisaniu Umowy,
o której mowa w pkt. 14; (zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła);
7) kosztach niekwalifikowalnych – należy przez to rozumieć zakup przenośnych urządzeń grzewczych,
urządzeń grzewczych, kotłów, pieców dla których instrukcja użytkowania dopuszcza stosowanie węgla
jako dodatkowego paliwa, np. kotły na biomasę z możliwością palenia również węglem.
8) budynku - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny
wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe usytuowane na obszarze Gminy; budynek
nie może być wykorzystywany okresowo np. dom letniskowy;
9) nowym źródle ciepła - należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające
kryteria określone w Programie zasilane paliwem gazowym, olejowym, prądem elektrycznym lub spalające
biomasę (o parametrach określonych w środkach wykonawczych do dyrektywy 2010/30/UE z dnia
19 maja 2010 r. w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej);
10) Programie - należy przez to rozumieć Program Priorytetowy Ekopiec 2018;
11) starym źródle ciepła - należy przez to rozumieć stare kotły, piece, urządzenia grzewcze na paliwa stałe
(węgiel);
12) wniosku - należy przez to rozumieć pisemną deklarację uczestnictwa w Programie składaną przez
Wnioskodawcę, zgodnie ze wzorem dostępnym w Urzędzie Gminy;
13) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą właścicielem, współwłaścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie Gminy Lubicz stanowiącej budynek mieszkalny, na
której chce dokonać realizacji inwestycji; prawo własności będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej
wniosku przez pracownika Urzędu Gminu;
14) Umowie - należy przez to rozumieć dwustronną umowę zawieraną pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą,
określającą warunki współpracy stron w ramach realizacji Programu.
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Rozdział 2.
Cel dotacji i Programu
§ 2. 1. Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia
źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach Programu priorytetowego EKOpiec, określają warunki na
jakich następuje wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez
wymianę, zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych
do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Lubicz.
2. Celem programu priorytetowego EKOpiec jest ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł
ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na obszarze Gminy. Cel Programu
jest zbieżny z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz.
3. Program realizowany będzie poprzez dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła zasilanych paliwem
stałym na:
1) kotły na paliwa stałe;
2) kotły gazowe;
3) kotły olejowe;
4) kotły elektryczne- piece zasilane prądem elektrycznym;
5) podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Rozdział 3.
Zasady przystąpienia do realizacji Programu
§ 3. 1. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości na której
znajduje się budynek, wynikający z prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego i wykorzystuje
nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe.
2. Wniosek musi zostać złożony na formularzu, który można pobrać za pośrednictwem strony internetowej
www.bip.lubicz.pl w zakładce: Jak załatwić sprawę w urzędzie – Program Ekopiec lub osobiście w siedzibie
Urzędu Gminy Lubicz (Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 31).
3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wypełnienie przez Wnioskodawcę wniosku o udzielenie
dotacji i złożenie go w okresie trwania naboru w Urzędzie Gminy Lubicz w biurze punkcie podawczym pokój
nr 9 lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. W przypadku
przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do urzędu.
4. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 23.04.2018 - 10.05.2018. Termin naboru wniosków
zostanie podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Gminy www.lubicz.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w BIP-ie.
5. Wnioski o przyznanie dotacji złożone po wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 4 zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.
6. Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie
w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu
Priorytetowego Ekopiec 2018.
7. Po upływie terminu naboru, wnioski zostaną poddane weryfikacji formalnej według poniższych
kryteriów. Ocena będzie dokonywana w postaci „0/1” tzn. „nie spełnia/spełnia”.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa kryterium
Wniosek złożony przez osobę uprawnioną
Wniosek złożony w terminie naboru
Wniosek złożony na obowiązującym formularzu
i w wymaganej formie
Wniosek jest kompletny i posiada wszystkie wymagane
załączniki
Wniosek jest prawidłowo podpisany
Opis i zakres przedsięwzięcia jest zgodny z Programem
Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów
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8.
9.

określonym w Programie
Przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem
złożenia wniosku
Okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z Programem

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dopuszcza się możliwość jednokrotnej
poprawy/uzupełnienia wniosku przez Wnioskodawcę, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
informacji. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.
9. Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu.
10. Wnioski, które spełniają wszystkie kryteria zostaną poddane publicznemu losowaniu. Miejsce i termin
losowania zostanie wyznaczony zarządzeniem Wójta Gminy i podany do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie informacji na stronie internetowej www.lubicz.pl i w BIP.
11. Dofinansowanych zostanie 15 wniosków wyłonionych w ramach publicznego losowania. Z pozostałych
wniosków ocenionych pozytywnie utworzona zostanie lista rezerwowa według kolejności dalszego
wylosowania.
12. W przypadku zwiększenia alokacji przez WFOŚiGW na Program w roku 2018, dotację mogą otrzymać
kolejni Wnioskodawcy z listy rezerwowej.
13. W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy/ wykreślenia z listy podstawowej/ otrzymania negatywnej
opinii po oględzinach, (o których mowa w rozdz. 5, §5 ust.3) dotację mogą otrzymać kolejni wnioskodawcy
z listy rezerwowej.
14. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
15. Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować zadanie po podpisaniu Umowy, jednak nie później niż do
15 października 2018 r.
Rozdział 4.
Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji
§ 4. 1. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dotacji na inwestycję przedsięwzięcia związanego
z wymianą istniejącego źródła ciepła na kotły na paliwa stałe spełniające wymagania:
1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa
stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie” lub;
2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne),
określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe,
ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz;
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu
awaryjnego.
2. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR
811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy
wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie
słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie
słoneczne.
3. Program Ekopiec nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.
4. Program Ekopiec nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków.
5. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
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6. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji, wykonania instalacji, wykonania przyłączy, jest
przyznawana na pokrycie kosztów kwalifikowanych.
7. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego
istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz).
8. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych
służących ogrzewaniu wysokoemisyjnych pieców lub kotłow c.o. opalanych paliwem stałym.
9. Zmodernizowany system spalania paliw staje się elementem wyposażenia budynku mieszkalnego, dla
którego dofinansowania udzielono.
10. Nie przyznaje się dofinansowania na: zakup przenośnych urządzeń grzewczych; zakup urządzeń
grzewczych do nowobudowanych budynków, w których system grzewczy montowany jest po raz pierwszy.
11. Wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą zostać udokumentowane w formie:
1) certyfikatu zgodności lub
2) świadectwa/zaświadczenia badań lub
3) etykiety efektywności energetycznej lub
4) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
5) deklaracji zgodności
6) posiadać certyfikat CE
12. Moc nowego źródła ciepła musi odpowiadać aktualnemu zapotrzebowaniu budynku na ciepło.
13. W przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy w chwili złożenia wniosku należy przedłożyć
decyzje ze Starostwa Powiatowego w Toruniu zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na
budowę, który obejmuje wewnętrzną instalację gazową.
14. Instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności
ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi normami oraz zaleceniami producenta.
15. Wykonawca instalacji powinien posiadać wymagane przepisami uprawnienia.
16. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno
dofinansowanie w ramach Programu.
17. Wsparcie finansowe na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła następować będzie z budżetu gminy
w formie dotacji celowej przewidzianej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
18. Wysokość dotacji w kwocie 4.000,00 zł udzielana będzie na zasadzie refundacji i pochodzić będzie ze
środków budżetu Gminy Lubicz (2.000,00zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Toruniu (2.000,00 zł), w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie
Gminy Lubicz”.
19. Dotacją mogą być objęte prace, które zostały wykonane po podpisaniu Umowy.
20. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać
wymagania wynikające z obowiązujących norm.
Rozdział 5.
Warunki uczestnictwa w Programie
§ 5. 1. Warunkiem uczestniczenia w Programie jest złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego
i poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Wniosek może zostać złożony osobiście/ przez
pełnomocnika w Urzędzie Gminy Lubicz lub pocztą tradycyjną.
2. Wnioskodawca dołącza do wniosku:
1) oświadczenie, że w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości gruntowej stanowiącym część
składową tej nieruchomości, budynku mieszkalnym trwale z gruntem związanym lub części takiego
budynku (lokal mieszkalny) - które z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot
własności - nie jest prowadzona działalność gospodarcza;
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2) pisemne oświadczenie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację
inwestycji oraz o posiadaniu przez wszystkich współwłaścicieli wiedzy co do zakresu i rodzaju
planowanych prac;
3) oświadczenie, że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
4) oświadczenie, o posiadaniu zainstalowanego i pracującego starego źródła ciepła oraz zobowiązanie do
zlikwidowania starego źródła ciepła i wykorzystywania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania
w okresie 5 lat oraz do rozliczenia dofinansowania;
5) oświadczenie o wyborze wykonawcy/dostawcy celem potwierdzenia rozeznania rynku i zachowania zasad
w zakresie przedmiotowego zdania;
6) zaświadczenie o warunkach przyłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej (jeżeli nie ma
przyłącza gazowego do budynku/lokalu) w danym roku;
7) w przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy w chwili złożenia wniosku należy przedłożyć decyzje
ze Starostwa Powiatowego w Toruniu zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na
budowę, który obejmuje wewnętrzną instalację gazową.
3. Wnioskodawca umożliwi dostęp do nieruchomości w celu przeprowadzenia oględzin polegających na
stwierdzeniu zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym we wniosku przed rozpoczęciem
inwestycji oraz po jej zakończeniu. Oględziny przeprowadzone będą przez osoby upoważnione przez Wójta
Gminy Lubicz w terminie umówionym z Wnioskodawcą w godzinach pracy urzędu.
Rozdział 6.
Warunki realizacji inwestycji
§ 6. Warunkami realizacji inwestycji są:
1) zawarcie przez Wnioskodawcę Umowy z Gminą w terminie wskazanym przez Gminę (niespełnienie tego
warunku skutkuje odrzuceniem złożonego wniosku o dofinansowanie);
2) wybranie przez Wnioskodawcę dostawcy lub wykonawcy, który zrealizuje inwestycję zgodnie z Umową
oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy. Wybór dostawcy lub wykonawcy nastąpi z zastosowaniem zasad równego
traktowania uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Rozdział 7.
Zasady rozliczenia dotacji i sprawowania kontroli
§ 7. 1. Po wykonaniu zadania, Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Gminy Lubicz wniosek o rozliczenie
dotacji wraz z załącznikami wskazanymi w Formularzu wniosku o przyznanie dotacji celowej oraz wszystkie
wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
2. Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania
zadania (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin z wykonania zadania pod kątem zgodności z Umową).
3. Beneficjent (dotowany), któremu przyznano dotację zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięcia
w czasie umożliwiającym jego terminowe zakończenie i rozliczenie.
4. Zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła przez wnioskodawcę powinien nastąpić do 15 października
2018 r.
5. Beneficjent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zrealizowane zakupu, montażu i uruchomienie
źródła ciepła i osiągnięcie deklarowanych we wniosku celów i efektów ekologicznych.
6. Przekazanie Wnioskodawcy dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek
Gminy Lubicz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
7. Wzór Wniosku o rozliczenie dotacji będzie stanowił załącznik do Umowy o udzielenie dotacji.
8. Do rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada:
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1) fakturę VAT/rachunek potwierdzającą/y poniesione wydatki na realizację zadania – dokumenty te powinny
jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę (oryginały zostaną zwrócone Wnioskodawcy po rozliczeniu
zadania);
2) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą
przedsięwzięcia;
3) umowa z dostawcą ciepła sieciowego, energii elektrycznej lub gazu;
4) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.
9. Ponadto do formularza rozliczenia należy dołączyć następujące dokumenty, w zależności od rodzaju
nowego źródła ciepła:
1) certyfikat zgodności wydany przez akredytowane laboratorium, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012,
potwierdzający co najmniej 5 klasę kotła lub
2) świadectwa/zaświadczenia badań lub
3) etykiety efektywności energetycznej lub
4) wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
5) deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B);
6) opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń
paleniskowych i wentylacyjnych w budynku (jeśli jest wymagana do odbioru);
7) dokumenty potwierdzające wybór dostawcy w zakresie zakupu pieca poprzez przedłożenie 3 ofert celem
potwierdzenia rozeznania rynku i zachowania zasad konkurencyjności.
10. Kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z wnioskiem oraz Umową wykonaniem inwestycji sprawuje
Wójt Gminy Lubicz.
11. Wnioskodawca ma obowiązek w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, zapewnić
przedstawicielom Gminy oraz przedstawicielom WFOŚiGW w Toruniu dostęp do nieruchomości, w celu
przeprowadzenia kontroli.
12. W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji Wnioskodawca nie może bez pisemnej zgody Gminy
dokonywać zmian ani przeróbek urządzeń lub instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji
ani zamontować innego źródła ciepła. Zakaz ten nie dotyczy konieczności wymiany nowego źródła ciepła
w razie jego awarii uniemożliwiającej naprawę źródła ciepła, na źródło ciepła o co najmniej takich samych
parametrach, po uprzednim zawiadomieniu Gminy i uzyskaniu jej zgody.
13. W okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymywania urządzeń
i instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji w należytym stanie, dokonując niezbędnych
napraw, konserwacji i przeglądów na własny koszt.
14. W przypadku zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji, Wnioskodawca jest
zobowiązany do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, na rzecz nabywcy
nieruchomości oraz niezwłocznego powiadomienia Gminy o dokonaniu zbycia albo zawarcia umowy cesji
w terminie wyznaczonym przez Gminę.
Rozdział 8.
Odstąpienie bądź wykluczenie z Programu
§ 8. 1. Wnioskodawca może zostać obciążony karą umowną w wysokości całkowitej równowartości
otrzymanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami, jak od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia
następnego po dniu ostatniej kontroli, która wykazała co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej,
do dnia zapłaty w przypadku:
1) powrotu w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji, do ogrzewania nieruchomości paliwem stałym bądź
nieprzeprowadzenia likwidacji starego źródła ciepła;
2) zamontowania w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji nowego źródła ciepła bez pisemnej zgody Gminy;
3) wprowadzenia w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji, zmian i przeróbek urządzeń i instalacji
zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji bez pisemnej zgody Gminy;
4) przeprowadzenia modyfikacji kotła, umożliwiającej spalanie odpadów;
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5) usunięcia nowego źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji Programu, w okresie 5 lat od dnia
rozliczenia dotacji, z zastrzeżeniem, o którym mowa w Rozdziale 7 § 7 ust.12 zdanie 2;
6) nieudostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez Gminę lub WFOŚiGW w Toruniu
w okresie 5 lat od dnia zgłoszenia wniosku o rozliczenie dotacji;
7) zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji i nie dokonania cesji praw i obowiązków
wynikających z Umowy na rzecz nabywcy nieruchomości.
2. Wnioskodawca zostanie wykluczony z udziału w Programie w przypadku:
1) nieprzystąpienia do prac związanych z realizacją inwestycji planowanych w danym roku, zgodnie z zawartą
umową;
2) podania we wniosku nieprawdziwych danych;
3) nieprzestrzegania warunków Umowy lub Regulaminu;
4) nieprzestrzegania terminów realizacji poszczególnych etapów Programu, ustalonych przez Gminę
5) uzyskania negatywnej opinii z oględzin przeprowadzonych w miejscu realizacji zadania przed
rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu.
Rozdział 9.
Inne postanowienia
§ 9. 1. Wnioskodawca przystępując do Programu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
2. Wnioskodawca przystępując do Programu ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich
informacji związanych z jego realizacją w szczególności co do terminów realizacji poszczególnych etapów
programu, które może uzyskać na stronie internetowej Gminy: www.lubicz.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy
Lubicz.
3. Gmina będzie kontaktowała się Wnioskodawcą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub
poczty tradycyjnej.
4. Wnioskodawca składając wniosek w ramach Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.
2016 poz. 922 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji Programu i w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej
realizacji oraz poprawy jego działania.
5. Wzory wniosków i innych dokumentów zostaną określone w zarządzeniu Wójta Gminy Lubicz, które
zostanie podane do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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Uzasadnienie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił dotacyjny Program
priorytetowy EKOpiec skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program ten ma na celu
ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach
i lokalach mieszkalnych.
Beneficjentami Programu EKOpiec mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami lub
współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny,
wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami wieczystymi
nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany
w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
Warunkiem koniecznym niezbędnym do uzyskania dotacji z WFOŚIGW w Toruniu jest udzielenie
równocześnie dotacji przez gminę. Dotacja w ramach programu EKOpiec udzielana będzie w wysokości
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), w tym z budżetu Gminy Lubicz 2 000,00 zł i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000,00 zł.
Celem realizacji uchwały jest umożliwienie mieszkańcom pozyskiwania środków finansowych na
zadania z zakresu ochrony środowiska. Przewiduje się, iż mieszkańcy chętniej będą przeprowadzali
inwestycje prowadzące do wymiany źródła ciepła i poprawy stanu środowiska, jeśli będą mogli korzystać
z dofinansowania.
Gmina Lubicz ubiegając się o środki zewnętrzne z WFOŚiGW dodatkowo zachęci mieszkańców do
zmiany ogrzewania na bardziej przyjazne dla środowiska. Obecnie mieszkańcy zgłaszają często chęć
wymiany nieekologicznych kotłów na paliwo stałe i zastąpienie ich nowymi. Podjęcie niniejszej Uchwały
wynika również z realizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz”.
Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Lubicz umożliwi udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie
kosztów zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła w ramach programu priorytetowego
EKOpiec.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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