UCHWAŁA NR XLVI/608/2018
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz
na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
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 2018, poz. 799, 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania irozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu
iuruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz. Zasady (regulamin) stanowią załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/608/2018
Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 maja 2018 r.
REGULAMIN
udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu
i uruchomienia źródła ciepła 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 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;
4) inwestycji - należy przez to rozumieć wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła;
5) kosztach kwalifikowalnych - należy przez to rozumieć koszty, które kwalifikują się do refundacji w ramach
udzielonego dofinansowania i zostały poniesione przez Wnioskodawcę po upływie terminu określonego
w pkt. 14 i podpisaniu Umowy, o której mowa w pkt. 13; (zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła);
6) 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;
7) 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;
8) nowym źródle ciepła - należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła spełniające
kryteria określone w niniejszym regulaminie 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);
9) Programie - należy przez to rozumieć Program dofinansowania z budżetu Gminy Lubicz na zakup, montaż
i uruchomienie źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz;
10) starym źródle ciepła - należy przez to rozumieć stare kotły, piece, urządzenia grzewcze na paliwa stałe
(węgiel);
11) wniosku - należy przez to rozumieć pisemną deklarację uczestnictwa w Programie składaną przez
Wnioskodawcę, zgodnie ze wzorem dostępnym w Urzędzie Gminy i w BIP;
12) 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 Gminy;
13) 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
§ 2. 1. Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu,
montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, zwane dalej Zasadami, określają warunki na jakich
następuje wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez 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 jest ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi
w budynkach/lokalach mieszkalnych na obszarze Gminy. Cel Programu jest zbieżny z celami Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz.
Rozdział 3.
Warunki przyznania dotacji
§ 3. 1. Przedmiotem dofinansowania objęte będą przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła
ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych na
nowoczesne źródła ciepła o wyższej sprawności:
1) kotły na paliwa stałe, o których mowa w ust. 4;
2) kotły gazowe, o których mowa w ust. 5;
3) kotły olejowe, o których mowa w ust. 5;
4) kotły elektryczne - piece zasilane prądem elektrycznym;
5) podłączenie do sieci ciepłowniczej.
2. Nieruchomość, której dotyczy wymiana źródła ciepła położona jest na terenie Gminy Lubicz i posiada
uregulowany stan prawny.
3. Materiały oraz urządzenia użyte do wymiany źródła ciepła muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać
wymagania wynikające z obowiązujących norm.
4. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać 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. z 2017 r. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów
rusztu awaryjnego.
5. 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.
6. Wymagania, o których mowa w ust. 4 i 5 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
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5) deklaracji zgodności;
6) posiadać certyfikat CE.
7. Moc nowego źródła ciepła musi odpowiadać aktualnemu zapotrzebowaniu budynku na ciepło.
8. Instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności ustawą
Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi normami oraz zaleceniami producenta.
9. Wykonawca instalacji powinien posiadać wymagane przepisami uprawnienia.
10. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny może być udzielone jedno
dofinansowanie w ramach Programu.
11. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.
12. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
13. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji, wykonania instalacji, wykonania przyłączy, jest
przyznawana na pokrycie kosztów kwalifikowanych.
14. Koszty kwalifikowane liczone są od dnia 1.01.2018 r.
15. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących
ogrzewaniu wysokoemisyjnych pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym.
16. Zmodernizowany system spalania paliw staje się elementem wyposażenia budynku mieszkalnego, dla
którego dofinansowania udzielono.
17. Nie przyznaje się dofinansowania na: zakup przenośnych urządzeń grzewczych; zakup urządzeń
grzewczych do nowobudowanych budynków.
18. W przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy w chwili złożenia wniosku należy przedłożyć decyzję
ze Starostwa Powiatowego w Toruniu zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,
który obejmuje wewnętrzną instalację gazową.
Rozdział 4.
Zasady przystąpienia do realizacji Programu
§ 4. 1. 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.
2. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dofinansowania są:
1) 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
2) dopuszcza się udzielenie dofinansowania z budżetu gminy Lubicz osobom prowadzącym działalność
gospodarczą w budynku mieszkalnym, w którym powierzchnia mieszkania stanowi nie mniej niż 50 %
powierzchni użytkowej budynku.
3. Dofinansowanie przyznawane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub działalność rolniczą
(lub w związku z nieruchomością wykorzystywaną do jej prowadzenia) lub działalność w sektorze rybołówstwa
i akwakultury (stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje na zasadach określonych w § 4 ust. 4.
4. Dotacja na zakup i uruchomienie źródła ciepła udzielona na wniosek:
1) osoby prowadzącej działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis, zgodnie z przepisami:
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L, Nr 352 z 24.12.2013);
2) na wniosek rolnika prowadzącego działalność na potrzeby rolnictwa stanowi pomoc de minimis, zgodnie
z przepisami rozporządzenia 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.Urz.
UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
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3) osoby prowadzącej działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa stanowi pomoc de minimis, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 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 190 z 28.06.2014, str. 45).
5. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, w tym prowadząca działalność rolniczą ubiegający się
o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz
z wnioskiem o udzielenie tej dotacji zobowiązany jest przedłożyć także:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis
w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub
pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de
minimis w rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczone udzielone dofinansowanie
zgodnie z rozporządzeniem 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.) albo
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).
6. Dotacje udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku
budżetowym.
7. Współwłaściciel może skorzystać z dofinansowania po przedłożeniu zgód pozostałych współwłaścicieli.
8. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody
na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi składającemu wniosek o dotację.
Rozdział 5.
Źródła finansowania i wysokość dotacji
§ 5. 1. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Lubicz. Ich
wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
2. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy, wypłacane będzie w jednej transzy,
do czasu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków w budżecie na dany rok.
3. Dotacja na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła udzielana będzie z budżetu Gminy Lubicz
w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
4. Wypłata kwoty dofinansowania dokonywana będzie na rachunek bankowy osoby, której przyznano
dofinansowanie lub na żądanie Wnioskodawcy wypłacane gotówką w kasie Banku Spółdzielczego na terenie
gminy.
Rozdział 6.
Nabór wniosków
§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie
dofinansowania.
2. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne:
1) być złożony na właściwym formularzu;
2) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje;
3) być opatrzony czytelnym podpisem wnioskodawcy;
4) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.
3. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:
1) złożenie kompletnego wniosku;
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2) przeprowadzenie weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji przez komisję powołaną przez Wójta Gminy
Lubicz.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji należy wezwać Wnioskodawcę
do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.
Dopuszcza się wezwanie Wnioskodawcy drogą pisemną lub telefonicznie.
5. Wniosek zostaje oceniony negatywnie w przypadku:
1) niewypełnienia wymaganych punktów formularza wniosku;
2) złożenia wniosku bez wymaganych załączników;
3) złożenia wniosku na niewłaściwym formularzu;
4) złożenia wniosku niepodpisanego przez Wnioskodawcę;
5) złożenia przez osobę nieuprawnioną;
6) nieuzupełnienia braków formalnych pomimo wezwania, o którym mowa w ust 4.
6. Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu.
7. Do oceny wniosków Wójt Gminy powołuje komisję, dokonującą sprawdzenia prawidłowości i kompletności
złożonego wniosku oraz opiniującą przyznanie dotacji.
8. W ramach weryfikacji wniosku dopuszcza się przeprowadzenie kontroli zmienianego źródła ciepła przez
pracowników Urzędu Gminy Lubicz lub wskazane osoby posiadające przygotowanie zawodowe. Kontrole mogą
polegać m.in. na przeprowadzeniu wizji lokalnej w danym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym, w celu
ustalenia systemu ogrzewania. Możliwe jest także wymaganie okazania dokumentów wskazujących ten stan.
Podczas oględzin może zostać spisany stosowny protokół oraz może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna.
9. Dofinansowanie będzie udzielane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy
Lubicz na dany rok.
10. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu, z zastrzeżeniem zapisu § 6 ust. 2, z możliwością
zastosowania zapisu z § 6 ust. 4.W tym celu tworzy się listę wniosków, na której umieszcza się jedynie wnioski
kompletne. Wnioski obarczone brakami umieszczone będą na liście w dacie skutecznego uzupełnienia braków.
11. Wzory wniosków są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
oraz na stronie internetowej- https://www.lubicz.pl/
w zakładce Urząd- Referaty i samodzielne stanowiskaRolnictwo i Ochrona Środowiska, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lubicz.pl - „Jak załatwić
sprawę w urzędzie".
12. Pisemne wnioski o dofinansowanie należy składać w Urzędzie Gminy Lubicz w pok. nr 9.Biuro podawcze.
14. Wnioski o rozliczenie dotacji (końcowe wnioski) niezrealizowane w danym roku będą realizowane w latach
następnych zgodnie z kolejnością wpływu, pod warunkiem ich kompletności i dostępności środków w budżecie
gminy Lubicz.
Rozdział 7.
Rozliczenie dotacji
§ 7. 1. Dotacja przekazywana będzie po wykonaniu inwestycji i udokumentowaniu poniesionych kosztów.
W tym celu wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy Lubicz wniosku o przyznanie dotacji
wraz z innymi wymaganymi załącznikami oraz fakturę VAT potwierdzającą poniesione koszty kwalifikowane.
2. Do oceny wniosków Wójt Gminy powołuje komisję, dokonującą sprawdzenia prawidłowości i kompletności
złożonego wniosku oraz opiniującą przyznanie dotacji.
3. Gmina będzie miała możliwość kontroli zamontowanego źródła ciepła przez pracowników Urzędu Gminy
Lubicz lub wskazane osoby posiadające przygotowanie zawodowe.
4. Kontrole mogą polegać m.in. na przeprowadzeniu wizji lokalnej w danym budynku mieszkalnym lub lokalu
mieszkalnym, w celu ustalenia systemu ogrzewania. Możliwe jest także wymaganie okazania dokumentów
wskazujących ten stan. Podczas oględzin może zostać spisany stosowny protokół oraz może zostać wykonana
dokumentacja fotograficzna.
5. Kompletny wniosek po jego zweryfikowaniu stanowi podstawę do zawarcia umowy o przyznaniu dotacji.
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6. Beneficjent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zrealizowane zakupu, montażu i uruchomienie źródła
ciepła i osiągnięcie deklarowanych we wniosku celów i efektów ekologicznych.
7. Wypłata dotacji nastąpi po udokumentowaniu wydatków na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła
w wysokości określonej w § 5 ust. 3.
8. Występując o wypłatę dotacji, dotowany zobowiązany jest przedłożyć:
1) sprawozdanie merytoryczno-finansowe z zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła - załącznik Nr 4 do
Zasad;
2) kopie faktur dokumentujących całość poniesionych wydatków wraz z ich oryginałami do wglądu;
3) protokół odbioru końcowego od wykonawcy/instalatora wraz z jego uprawnieniami (zawierający wzmiankę, że
zdemontowano stare źródło ciepła);
4) dokumenty określone w § 3 ust. 6 zgodne z normami i wytycznymi zawartymi w § 3 ust. 4-5;
5) opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń
paleniskowych i wentylacyjnych w budynku (jeśli jest wymagana do odbioru).
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Dotowany, który nie poniósł wydatków na zadanie tj. zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła
zgodnie z umową, nie zakończył i nie rozliczył się z montażu nie otrzyma dotacji w roku, w którym ubiegał się
o dofinansowanie.
2. Dotacja na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła może zostać udzielona tylko raz niezależnie od
dokonanych później podziałów i wybudowania nowych budynków.
3. Dotacja nie przysługuje na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła zrealizowanych przed dniem
1.01.2018 r.
4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, o których mowa w § 6 sporządzana jest umowa z Wnioskodawcą
o udzielnie dotacji.
5. Niepodpisanie umowy przez Wnioskodawcę jest równoznaczne z rezygnacją z uprawnienia do otrzymania
dotacji.
6. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu kodeksu postępowania
administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba, która otrzymała dofinansowanie będzie zobowiązana do
jej zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej naliczonymi od daty
otrzymania dofinansowania.
8. Wnioskodawca ma obowiązek w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, zapewnić
przedstawicielom Gminy dostęp do nieruchomości, w celu przeprowadzenia kontroli.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

Id: BB63AA2B-98B5-4C25-BE9F-220D0B0D330B. Ogłoszony

Strona 6

12. 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 nie 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;
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 8 § 8 ust. 9 zdanie 2;
6) nieudostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli przez Gminę 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.
13. Wnioskodawca zostanie wykluczony z udziału w Programie w przypadku:
1) podania we wniosku nieprawdziwych danych;
2) nieprzestrzegania warunków Umowy lub Regulaminu;
3) uzyskania negatywnej opinii z oględzin przeprowadzonych w miejscu realizacji zadania przed rozpoczęciem
inwestycji oraz po jej zakończeniu.
14. Gmina będzie kontaktowała się Wnioskodawcą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub
poczty tradycyjnej.
15. 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.
16. Program wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.
17. Wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel
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Uzasadnienie
Uchwała ma na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi
w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dotacja pochodzić będzie wyłącznie z budżetu Gminy Lubicz
w wysokości 3 000,00 zł do zainstalowania
jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.
Celem realizacji uchwały jest umożliwienie mieszkańcom pozyskiwania środków finansowych na zadania
z zakresu ochrony środowiska. Przewiduje się, iż mieszkańcy chętniej będą instalowali nowoczesne kotły, jeśli
będą mogli korzystać z dofinansowania udzielanego przez gminę. Obecnie mieszkańcy zgłaszają często chęć
wymiany nieekologicznych kotłów na paliwo stałe i zastąpienie ich nowymi lub też deklarują
w nowopowstających budynkach zainstalowanie nowoczesnych systemów grzewczych. Podjęcie niniejszej
Uchwały wynika również z realizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz”.
Zasady dofinansowania zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz,
określają sposób wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego. Podjęcie
uchwały przez Radę Gminy Lubicz umożliwi udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów zakupu,
montażu i uruchomienia źródła ciepła.
Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pismem z dnia 25.04.2018 r., sygn.akt ROŚ.3153.7.2018 na podstawie
ustawy art. 7 ust. 3, 3a z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U.2018.362 t.j.) zwrócono się odpowiednio do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń do projektu uchwały Rady Gminy
Lubicz w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie
zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz.
W dniu 09.05.2018 r. wpłynęła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismo znak
F.pp.0220.324.2018 o braku zgłoszenia uwag do projektu uchwały, oraz pismo Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów znak DMP-530-459(2)/18/AH z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 21.05.2018
r.), w którym ograniczono czas obowiązywania uchwały zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Uni Europejskiej o pomocy de minimis, maksymalnie do dnia 30 czerwca 2021 r.
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