
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. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); w związku z art. 403 ust. 5 i art. 400a ust. 1 pkt. 8, 21, 22 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przepisy ogólne 

Ustala się tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych dla uprawnionych podmiotów ze 
środków budżetu miasta Lęborka na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. 

§ 2. 1. Zadaniami związanymi z ochroną środowiska, o których mowa w niniejszej Uchwale są inwestycje 
na terenie Gminy Miasto Lębork w zakresie: 

1.1. Wymiany starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne (zakup i montaż ekologicznych urządzeń 
grzewczych), w tym: 

a) elektryczne kotły centralnego ogrzewania, 

b) gazowe kotły centralnego ogrzewania, 

c) olejowe kotły centralnego ogrzewania, 

d) kotły centralnego ogrzewania na biomasę, 

e) węglowe bezrusztowe kotły centralnego ogrzewania, 

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

g) kolektory słoneczne w systemie ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz opcjonalnie wspomagające pracę 
centralnego ogrzewania, 

h) zasobniki c.w.u., współpracujące wyłącznie z nowo zainstalowanym kotłem centralnego ogrzewania. 

1.2. Demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

§ 3. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

1. Dotacja przysługuje podmiotom uprawnionym , które: 

a) ograniczyły zużycie energii konwencjonalnej poprzez zakup i montaż ekologicznego urządzenia 
grzewczego, w tym odnawialnego źródła energii, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.1, 
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b) wykonały zadanie z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest 

po 1 stycznia 2012 roku, a zakupu stosownych urządzeń dokonały nie wcześniej niż w ostatnim 
kwartale poprzedniego roku . 

2. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji celowej są: 

a) osoby fizyczne, 

b) wspólnoty mieszkaniowe, 

c) osoby prawne, 

d) przedsiębiorcy. 

3. Dotacja nie przysługuje do przenośnych źródeł energii, podgrzewaczy przepływowych i podgrzewaczy 
pojemnościowych elektrycznych czy gazowych nie współpracujących z kotłami centralnego ogrzewania oraz 
do tradycyjnych kotłów rusztowych, których nośnikiem energii jest węgiel, koks lub miał węglowy (kotły ze 
spalaniem górnym, kotły ze spalaniem dolnym). 

§ 4. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska 

1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku o przyznanie dotacji na zadania związane 
z ochroną środowiska, który powinien zawierać: 

a) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty mieszkaniowej, telefon kontaktowy, NIP, 
PESEL lub REGON), 

b) miejsce przeprowadzonej inwestycji – dokładny adres, 

c) adres urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu ubiegającego się o dotację, 

d) nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja, 

e) zestawienie wydatków poniesionych na inwestycję, 

f) odpowiednie załączniki – zgodnie z zapisami § 5, 6 – potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

2. Wysokość dofinansowania ustala się według następujących zasad: 

a) jednorazowa dotacja w wysokości do 50 % łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 4.000 zł (cztery tysiące 
złotych) – dla osób fizycznych, 

b) jednorazowa dotacja w wysokości do 50 % łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 8.000 zł (osiem tysięcy 
złotych) – dla wspólnot mieszkaniowych, 

c) jednorazowa dotacja w wysokości do 30 % łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż 10.000 zł 
(dziesięć tysięcy złotych) – dla pozostałych podmiotów tj. osób prawnych lub przedsiębiorców z terenu 
gminy Lębork. 

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

4. W tym przypadku o wysokości dofinansowania decydują wymogi regulaminowe poszczególnych 
konkursów na określone zadania. 

§ 5. Ograniczenie zużycia energii konwencjonalnej poprzez zakup i montaż ekologicznego urządzenia 
grzewczego, w tym odnawialnego źródła energii 

Do wniosku o dotację należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów: 

a) dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku: akt własności mieszkania/domu lub w przypadku 
najemców zgodę właściciela, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę zarządu wspólnoty 
dotyczącą zmiany systemu grzewczego, 

b) protokół odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają), 

c) umowę z dostawcą medium grzewczego (o ile przepisy tego wymagają), 
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d) potwierdzenie uzgodnienia prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi z właściwym organem 
administracji publicznej (w przypadku źródła ciepła wykorzystującego ciepło ziemi), 

e) rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach, 

f) w uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu 
faktycznego, takie jak np.: opinia kominiarska, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz z projektem. 

§ 6. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

Do wniosku o dotację należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów: 

a) dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku: akt własności mieszkania/domu lub w przypadku 
najemców zgodę właściciela, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę zarządu wspólnoty, 

b) dokument potwierdzający zgłoszenie prac do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, 

c) rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach, 

d) kserokopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości 
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych – zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), zawierającego dodatkowo informację 
o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych 
i przetransportowanych na uprawnione składowisko (potwierdzoną za zgodność oryginałem, a oryginał do 
wglądu), 

e) kserokopię karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko (potwierdzoną za zgodność oryginałem, 
a oryginał do wglądu). 

§ 7. 1. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku. 

2. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania, po 
jego zakończeniu. 

3. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy podmiotem a Gminą 
Miasto Lębork, która określa w szczególności: 

a) strony umowy, 

b) nazwę zadania inwestycyjnego wraz z lokalizacją, 

c) wysokość przyznanego dofinansowania, 

d) sposób wypłaty dofinansowania, 

e) nr konta bankowego, na które ma być przekazane dofinansowanie. 

4. Wnioski spełniające warunki określone w niniejszej uchwale będą rejestrowane i rozpatrywane 
w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie miasta Lęborka 
w danym roku budżetowym. Po wyczerpaniu środków finansowych wnioski nie będą przyjmowane. 

5. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz 
informacji niezbędnych do prawidłowej oceny składanych wniosków oraz realizowanych zadań, a także 
przeprowadzić kontrolę prac objętych dofinansowaniem. 

6. Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy dotowanego, po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
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PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

Adam Stenka
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