
UCHWAŁA NR XI-157/2019
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowych dotyczących modernizacji źródeł 
energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork dla podmiotów uprawnionych, ze środków budżetu 

miasta Lęborka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.)  oraz art. 400a ust. 1 pkt  21, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), uchwala co następuje:

§ 1. Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Lębork przyjmuje się „Regulamin 
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na nowe 
ekologiczne źródła ciepła”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone  na udzielanie dotacji celowej, o której mowa w § 1 pochodzić będą 
z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wymierzanych na podstawie ustawy 
Prawo ochrony środowiska.

§ 3. Traci moc uchwała nr  XIX-251/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012 r. w  sprawie 
ustalenia trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych dla podmiotów uprawnionych ze środków 
budżetu miasta Lęborka na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY

Jarosław Litwin

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 stycznia 2020 r.

Poz. 543



„Regulamin udzielania dotacji celowych dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na
terenie Gminy Miasto Lębork dla podmiotów uprawnionych, ze środków budżetu miasta

Lęborka.

Zasady Ogólne

§1

Przy udzielaniu dotacji uwzględniane są wymogi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.), Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

Obsługa środków

§2

1. Środki z opłat  i kar za korzystanie ze środowiska, zwane dalej  Środkami,  stanowią
część budżetu Gminy Miasto Lębork uchwalanego przez Radę Miejską w Lęborku na
wniosek Burmistrza Miasta Lęborka.

2. Rada Miejska w Lęborku corocznie może ustalić poziom wydatków w kwocie wyższej
niż wpływy Środków.

Przeznaczenie środków

§3

Środki przeznacza się zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§4

1. Środki  przeznacza  się  na  dofinansowanie  inwestycji  z  zakresu  likwidacji  kotłów
opalanych paliwem stałym (zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. Rozporządzenia Komisji (UE))
na  źródła  ciepła  spełniające  wymogi  ochrony  środowiska  oraz  niniejszego
Regulaminu,  realizowane  w  granicach  administracyjnych  Gminy  Miasto  Lębork
przez:

1.1 Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI-157/2019

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 20 grudnia 2019 r.
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a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorców.

1.2 Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

2. Przedmiotem dotacji ze środków  stanowiących część budżetu Gminy Miasto Lębork
są  zadania, zrealizowane po 31.03.2019 r.

3. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust.1, będące
właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych  na terenie
Gminy Miasto Lębork.

§5

1. Dotacja celowa, zwana dalej „dotacją”, udzielana jest na wymianę wszystkich źródeł
ciepła na paliwo stałe  na nowe źródło ogrzewania takie jak:

a) kotły gazowe kondensacyjne,

b) systemy ogrzewania elektrycznego, 

c) kotły ogrzewania olejem opałowym, 

d) kotły ogrzewania na biomasę, 

e) kotły ogrzewania na węgiel,

f) pompy ciepła powietrzne w systemie centralnego ogrzewania i ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej

g) pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody w systemie centralnego 
ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej,

h) wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła,

i) kolektory słoneczne w systemie centralnego ogrzewania i ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej, wspomagające prace centralnego ogrzewania,

j) instalacje fotowoltaiczne,

k) węzeł cieplny,

l) zasobniki c.w.u współpracujące wyłącznie z nowo zainstalowanym źródłem 
ciepła,

2. Kotły dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania w tym systemu ciepłej 
wody użytkowej musza spełniać wymogi w zakresie standardów emisyjnych 
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odpowiadających klasie 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłów wg 
normy PN-EN303-5:2012.

3. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do
realizacji  inwestycji  obejmujących koszty:  demontażu nieefektywnego źródła ciepła
na  paliwo  stałe,  zakupu  (łącznie  z  technicznym  doborem  urządzeń  i
oprzyrządowaniem), montażu nowego źródła ciepła, wykonania instalacji wewnętrznej
centralnego  ogrzewana  i  ciepłej  wody  użytkowej,  wykonania  przyłącza  do  sieci
ciepłowniczej,  gazowej, elektroenergetycznej  wraz z wykonaniem usługi montażu i
kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji oraz nadzoru budowlanego, zwanych
dalej kosztami kwalifikowanymi.

4.  Poniesione  koszty  związane  z  realizacją  inwestycji  muszą  być  udokumentowane
rachunkami lub fakturami VAT.

Wysokość dotacji i zasady jej przyznawania

§6

1. Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi mogą
uzyskać  dotację  w wysokości  35% nie  więcej  niż  4.000 zł  kosztów kwalifikowanych
brutto.

2. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych wymienione w § 4 pkt. 1 nie
będące płatnikami podatku VAT mogą uzyskać dotację w wysokości 35% poniesionych
kosztów kwalifikowanych brutto, jednak nie więcej niż 4.000 zł, z zastrzeżeniem ust.7

3. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych wymienione w § 4 pkt. 1
będące  płatnikami  podatku  VAT  mogą  uzyskać  dofinansowanie  w  wysokości  35%
poniesionych  kosztów  kwalifikowanych  netto,  jednak  nie  więcej  niż  4.000  zł,  z
zastrzeżeniem ust.7.

4. Dotacja  dla  przedsiębiorców  udzielana  jest  zgodnie  z  ustawą  o  postępowaniu  w
sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Dotacja udzielana jednemu wnioskodawcy nie  może przekroczyć kwoty 4.000 zł, z
zastrzeżeniem ust.7.

6. Nie udziela się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych oraz na pokrycie
kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.

7. W przypadku  wspólnot mieszkaniowych limity kwotowe, o których mowa w § 6 ust.
2, 3 i 5 przypadają na każde mieszkanie, które na skutek inwestycji będzie korzystać z
nowego źródła ciepła wymienionego w § 5 ust. 1.

8. Wysokość dotacji może ulec zmianie w przypadku pozyskania dodatkowych środków
ze źródeł zewnętrznych np. WFOŚiGW, NFOŚ itp. funduszy.
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§7

1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych dokumentów,  które
należy do niego dołączyć stanowi załącznik nr 2  do Uchwały.

2. Ogłoszenie terminu  składania wniosków  podane będzie do publicznej wiadomości w
Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Lęborku  i  na  stronie
www.ekolebork.pl.

3. Przyznawanie  dotacji  odbywa  się  według  kolejności  wpływu  wniosków  do
wyczerpania środków finansowych, zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy
Miasto Lębork.

4. Wnioski weryfikują pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w
Lęborku upoważnieni przez Burmistrza Miasta Lęborka.

5. Z  wnioskodawcą,  którego  wniosek  o  dotację  został  rozpatrzony  pozytywnie
podpisywana jest umowa określająca warunki dofinansowania, zgodne z niniejszym
Regulaminem.

6. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji
w danym roku,  wnioski  niezrealizowane zostaną  odesłane wnioskodawcom,  którzy
będą mogli złożyć je ponownie w roku następnym. 

§8

1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie  powinien  złożyć:

a) Kompletny wniosek o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania w
budynku, lokalu mieszkalnym lub użytkowym, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b) Dokument  potwierdzający  prawo  do  dysponowania  nieruchomością,  a  w
przypadku, gdy osoba uprawniona nie jest właścicielem budynku – dodatkowo
zgodę właściciela  budynku na wykonanie wymiany w sposób określony we
wniosku.

c) W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć: uchwałę wspólnoty
w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową,
umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy
oraz dokument potwierdzający status prawny Zarządcy. Uchwałę wspólnoty w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizacje  przebudowy  systemy  grzewczego
określającą  zasady  finansowania  tej  inwestycji  przez  członków  wspólnoty,
udzielająca pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do zawarcia umowy z Gminą
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Miasto Lębork oraz zestawienie lokali osób wnioskujących o dofinansowanie
poświadczone przez zarząd/Zarządcę. 

d) W przypadku  lokalu  mieszkalnego  lub  użytkowego  -  zgodę  administratora
budynku na wykonanie wymiany w sposób określony we wniosku.

e) Decyzję  zatwierdzającą  projekt  budowlany  i  pozwolenie  na  rozbudowę
wewnętrznej instalacji gazowej (jeżeli była wymagana).

f) Protokół odbioru instalacji gazowej.

g) Dokumentację  fotograficzną  źródła  ciepła,  obrazującą  stan  przed  wymianą
źródła ciepła i po wykonaniu inwestycji.

h) Rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach.

2. W  przypadku  gdy  dotacja  stanowi  pomoc  de  minimis,  podmiot  który  prowadzi
działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana
do jej  prowadzenia  wraz  z  dokumentami  określonymi  w  ust.1,  winien  przedłożyć
wszystkie  zaświadczenia  o pomocy de  minimis,  jakie  otrzymał  w roku,  w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o
wielkości  pomocy de minimis  otrzymanej  w tym okresie,  albo oświadczenie o nie
otrzymaniu tej pomocy w tym okresie zgodne 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. 2010 r. Nr 53, poz. 311ze zm.).

3. W  przypadku  gdy  dotacja  stanowi  pomoc  de  minimis,  jej  udzielenie  następuje  z
uwzględnieniem warunków dopuszczalności  tej  pomocy określonych  w przepisach
prawa Unii Europejskiej.

§9

Dotacja  zostanie  przekazana  na  rachunek  bankowy  wnioskodawcy  po  pozytywnej
weryfikacji  wniosku  wraz  z  załącznikami,   niezwłocznie  po  podpisaniu  stosownej
umowy.
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Wniosek 

O udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Miasto Lębork na dofinansowanie wymiany
systemów ogrzewania na paliwo stałe na  ekologiczne źródła ciepła

Wypełnia Urząd Miejski w Lęborku Wydział Ochrony Środowiska
Nr ewidencyjny wniosku
…………………………………………………………

Data wpływu
……………………………….........................

I. Dane o wnioskodawcy

1 Nazwisko i  imię /pełna nazwa Wnioskodawcy ………………………………………….
……………………………………….....

2 Adres zamieszkania/ siedziby Wnioskodawcy …………………………………………..
………………………………………….

3 Adres do korespondencji ………………………………………….
…………………………………………..

4 Telefon kontaktowy, e-mail ………………………………………….
………………………………………….

5 Forma prawna (wpisać odpowiednie) *…………………………………………

7 Bank i nr konta ……………………………………………
……………………………………………

8 Nr  dowodu  tożsamości …………………………………………….
……………………………………………

9 PESEL …………………………………………….

10 REGON (nie dotyczy osób fizycznych) …………………………………………….

11 Dane pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony) …………………………………………….
…………………………………………….

               *osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa, osoba prawna, przedsiębiorca,

 jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną osobą prawną

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI-157/2019

Rady Miejskiej w Lęborku

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 543



II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGO ZADANIA

Lokalizacja inwestycji (kod pocztowy, miejscowość, 
ulica, nr domu, nr lokalu, nr ewidencyjny działki, nr 
obrębu  ewidencyjnego

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Stan prawny nieruchomości, na której będzie 
realizowana inwestycja  (w załączeniu kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał 
dokumentu)

- właściciel nieruchomości,
-współwłaściciel nieruchomości,
- inne
*

Stan aktualny

Indywidualna kotłownia węglowa o mocy ……………………………..…KW
Ilość palenisk na paliwo stałe (piece kaflowe) …………………..…………….szt.
Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku ……………………………..….ton
Planowana do trwałej likwidacji ilość palenisk 
węglowych (piece kaflowe)

………………………….……..szt.

Planowana do trwałej likwidacji ilość kotłowni 
węglowych

…………………………………szt.

                       Opis zrealizowanej inwestycji

Dokonałem zamiany starego źródła ciepła  na paliwo stałe  na (* odpowiednie podkreślić):
1) kotły gazowe kondensacyjne,
2) systemy ogrzewania elektrycznego, 
3) kotły ogrzewania olejem opałowym, 
4) kotły ogrzewania na biomasę, 
5) kotły ogrzewania na węgiel,
6) pompy ciepła powietrzne,
7) pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,
8) wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła,
9)  kolektory słoneczne,
10) instalacje fotowoltaiczne,
11) węzeł cieplny.

Moc nowego ogrzewania …………………………………. KW

*podkreślić właściwe

                                                                                                                 
Lębork dnia ….………….                                 Podpis wnioskodawcy/ców……………………
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III.Oświadczenia wnioskodawcy/ców

        Oświadczam, że : 

1. Zapoznałem się z treścią Uchwały Nr …………/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z
dnia  ………….  2019 r.  w   sprawie  ustalenia  szczegółowych zasad  udzielania
dotacji  celowej  dotyczących  modernizacji  źródeł  energii  cieplnej  na  terenie
Gminy Miasto Lębork dla podmiotów uprawnionych, ze środków budżetu miasta
Lęborka.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na postawie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922) w zakresie realizacji niniejszego wniosku.

3. Wyrażam zgodę  na  przeprowadzenie  oględzin  w  moim budynku/lokalu  przez
przedstawicieli  Urzędu Miejskiego,  na każdym etapie realizacji wniosku.

4. Świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w  niniejszym  wniosku
nieprawdy  lub  za  zatajenie  prawdy,  zgodnie  z  art.  233  Kodeksu  karnego,
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we
wniosku.

Lębork dnia ………..…..                        Podpis Wnioskodawcy/ów…………………………...

Załączniki do wniosku:

1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a w przypadku,
gdy osoba uprawniona nie jest właścicielem budynku – dodatkowo zgodę właściciela
budynku na wykonanie wymiany w sposób określony we wniosku;

2. W przypadku lokalu mieszkalnego lub użytkowego - zgodę administratora budynku na
wykonanie wymiany w sposób określony we wniosku.

3. W  przypadku  wspólnoty  mieszkaniowej  należy  dołączyć:  uchwałę  wspólnoty  w
sprawie wybory zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową, umowę w
sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy oraz dokument
potwierdzający  status  prawny Zarządcy.  Uchwałę  wspólnoty  w sprawie  wyrażenia
zgody na realizacje przebudowy systemy grzewczego określającą zasady finansowania
tej  inwestycji  przez  członków  wspólnoty,  udzielająca  pełnomocnictwa
zarządowi/Zarządcy do zawarcia  umowy z Gmina Miasto Lębork oraz zestawienie
lokali osób wnioskujących o dofinansowanie poświadczone przez zarząd/Zarządcę,  
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4. Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej 
instalacji gazowej (jeżeli była wymagana).

5. Protokół odbioru instalacji gazowej.

6. Dokumentację fotograficzną źródła ciepła, obrazującą stan przed wyminę źródła 
ciepła i po wykonaniu inwestycji.

7. W  przypadku  gdy  dotacja  stanowi  pomoc  de  minimis,  podmiot  który  prowadzi
działalność gospodarczą lub w związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana
do jej  prowadzenia  wraz  z  dokumentami  określonymi  w  ust.1,  winien  przedłożyć
wszystkie  zaświadczenia  o pomocy de  minimis,  jakie  otrzymał  w roku,  w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o
wielkości  pomocy de minimis  otrzymanej  w tym okresie,  albo oświadczenie o nie
otrzymaniu tej pomocy w tym okresie zgodne 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. 2010 r. Nr 53, poz. 311ze zm.).

8. Opinię  kominiarką  potwierdzającą  trwałe  odłączenie  starego  źródła  ciepła  od
przewodu kominowego.

9. Rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach.

10. inne………………………………………………………………………………………
……..

Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy;

1. pełnomocnictwo,

2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
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