
UCHWAŁA Nr III/10/18 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających 

na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy 

Łubniany 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 21, pkt 22, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zmianami) w związku z art. 250 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany, polegających na wymianie 

źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Łubniany. 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska 

i administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy 

o ochronie przyrody oraz środków budżetu Gminy Łubniany. 

§ 3. Warunki udzielania dotacji, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania 

w sprawie udzielania dotacji, a także sposób rozliczania określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Łubniany na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł 

ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Łubniany” stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

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

Opolskiego. 

 

  Przewodniczący Rady Gminy Łubniany  

Ryszard Buchta 
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Załącznik 

do Uchwały Nr III/10/18 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

"REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY NA 

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA, 

POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WPŁYWAJĄCYCH NA 

REDUKCJĘ NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY" 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na 

wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie 

gminy Łubniany. 

2. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł 

ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Łubniany 

zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Łubniany i wykonanych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa obejmujących: 

1) zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne w lokalu lub budynku; 

2) instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako 

instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania w lokalu lub budynku. 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 2 pkt 3 nie dotyczy nieruchomości posiadających już zainstalowany 

taki sam rodzaj odnawialnego źródła energii.  

4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów 

grzewczych na przykład węglowo-gazowych, węglowo-elektrycznych lub węglowo-olejowych, 

w przypadku posiadania kotła/pieca węglowego ogrzewającego cały lokal lub budynek 

współpracującego z eksploatowanym dłużej niż 10 lat ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub 

olejowym. Warunkiem otrzymania dotacji jest trwała likwidacja obu systemów grzewczych 

i zamontowanie nowego systemu ogrzewania, o którym mowa w § 2 ust. 1 

5. Likwidowane piece i kotły opalane paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem budynku 

(lokalu, pomieszczenia) tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą poprzez np.: przymurowanie, 

przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie, podłączenie z przewodem kominowym, podłączenie 

z instalacją C.O. 

6. Dotacją nie będą objęte inwestycje polegające na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na 

redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Łubniany zrealizowane przed dniem wejścia 

w życie niniejszego regulaminu. 

7. Przedmiot inwestycji służącej ochronie środowiska, na którą beneficjent uzyska dotacje należy  

eksploatować minimum 2 lat od dnia zrealizowania inwestycji. W przypadku krótszego okresu 

eksploatacji przyznana kwota dotacji podlega w całości zwrotowi. 
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§2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. Wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie 

gminy Łubniany – należy przez to rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na: 

1) ogrzewanie gazowe, 

2) ogrzewanie elektryczne, 

3) ogrzewanie olejowe, 

4) montaż pompy ciepła, 

5) montaż kotła spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą - należy przez to 

rozumieć kocioł na paliwo stałe spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem 

granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym 

sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę 

posiadającą w tym zakresie akredytację polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki 

akredytującej/certyfikującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia 

o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA; kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego, ani 

możliwości jego zamontowania; 

2. proekologicznym systemie ogrzewania -  należy przez to rozumieć zakup i montaż nowego systemu 

ogrzewania, dla którego źródłem ciepła będzie źródło, o którym mowa w ust. 1;  

3. zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza, o którym 

mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21, pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

obejmujące:  

a) zmianę źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne w lokalu lub budynku; 

b) instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako 

instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania w lokalu lub budynku. 

4. likwidacji palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi - należy przez to rozumieć ich 

całkowitą likwidację, poprzez wyburzenie lub demontaż, z wyjątkiem pieców podlegających 

trwałemu unieruchomieniu, z uwagi na brak możliwości technicznych ich usunięcia lub ich walory 

estetyczne, dekoracyjne lub szczególną ochronę Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz pieców,  w których montowane będą elektryczne wkłady grzewcze. Przez trwałe 

unieruchomienie rozumie się  w szczególności odcięcie od przewodów kominowych, poprzez 

zamurowanie wlotów kominowych lub zamurowanie paleniska; 

5. beneficjencie - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe ubiegające się  

o udzielenie dotacji w ramach Programu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, 

wynikającym z prawa własności, współwłasności, prawa użytkowania wieczystego; 

6. rozpoczęciu realizacji zadania – należy przez to rozumieć faktyczne rozpoczęcie prac związanych  

z instalacją nowego systemu ogrzewania lub instalacją nowego systemu do podgrzewania wody 

użytkowej i/lub wspomagającego ogrzewanie; 

7. lokalu lub budynku - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny 

zlokalizowany w granicach administracyjnych gminy Łubniany; 

8. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości; 
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§3 

Źródła finansowania 

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Łubniany. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ustalana jest w uchwale budżetowej 

Gminy Łubniany na dany rok. 

3. Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu zadania w wysokości do 3.000,00 zł (trzy 

tysiące złotych), jednak nie więcej niż 50% kosztów całego zadania. 

§4 

Rozliczenie i warunki udzielania dotacji 

1. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz 

pierwszy. 

2. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 

źródeł.  

3. Dotacja może być udzielona jednorazowo na dany lokal lub budynek mieszkalny, bez względu 

na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmian właściciela. 

4. Dopuszcza się posiadanie w lokalu lub budynku 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.  

5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa 

w Urzędzie Gminy w Łubnianach pisemny wniosek wraz z załącznikami według wzoru 

określonego odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany. 

6. Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, o których 

mowa w §1, będzie odbywał się w trybie ciągłym, począwszy od dnia wejścia w życie 

niniejszego Regulaminu. 

7. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta 

Gminy Łubniany według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków 

przeznaczonych na ten cel. 

8. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych 

środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez Wnioskodawców 

zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania. Niezrealizowane w danym roku wnioski, 

zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym, jeżeli: 

1) utrzymana zostanie w mocy uchwała zatwierdzająca niniejszy regulamin; 

2) Gmina Łubniany przeznaczy w budżecie środki na ten cel; 

3) zachowane zostaną przez Wnioskodawcę warunki zawarte we wniosku oraz wynikające 

z niniejszego Regulaminu. 

W przypadku nie zachowania warunków przez którąkolwiek ze stron, niezrealizowane wnioski tracą 

ważność z upływem roku kalendarzowego. 
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9. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym 

Regulaminie, Wójt Gminy Łubniany wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 8 dni od 

otrzymania tego wezwania wskazując braki formalne, które wymagają usunięcia w przypadku braku 

uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

10. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą 

Łubniany, a Wnioskodawcą, w której zostaną określone w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana; 

2) termin realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1 niniejszego regulaminu; 

3) wysokość dotacji udzielanej beneficjentowi wykonującemu zadanie i tryb płatności; 

4) tryb kontroli wykonywania zadania; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

11. Dotacji nie podlegają koszty poniesione przed dniem podpisania z Gminą Łubniany umowy 

dotacji. 

12. Udzielenie dotacji i tym samym przekazanie środków beneficjentowi nastąpi po wykonaniu 

zadania, na pisemny wniosek beneficjenta w terminie 30 dni od zakończenia zadania według wzoru 

określonego odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany wraz z następującymi dokumentami: 

1) Imienny dowód zakupu/montażu/instalacji inwestycji służącej ochronie środowiska (rachunek lub 

faktura VAT) wraz z potwierdzeniem zapłaty. 

2) Opinia  zakładu  kominiarskiego ustalająca  prawidłowość  podłączenia  urządzenia  do przewodu 

kominowego, w przypadku urządzeń na paliwo stałe, olejowe lub gazowe. 

3)    Dokumenty poświadczające, dla zainstalowanego kotła na paliwo stałe, spełnienie minimum 

standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą: certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 dla 

urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, wydany przez jednostkę posiadającą w 

tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki 

akredytującej/certyfikującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia 

o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA. 

4) Protokół odbioru technicznego lub oświadczenie sporządzone przez wykonującego zmianę 

systemu ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub 

palenisk oraz montażu nowego źródła ogrzewania. 

5) Umowa o dostarczenie paliwa gazowego – w przypadku montażu kotła gazowego. 

6) Protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji w przypadku ogrzewania gazowego, 

sporządzony przez instalatora z uprawnieniami. 

 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu 

uwierzytelnienia. 

13. Zatwierdzona przez Wójta Gminy Łubniany kwota dotacji wypłacona będzie na wskazany przez 

Beneficjenta we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty 

sporządzenia protokołu odbioru wykonanego na podstawie rozliczenia końcowego zadania. 

14. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) w przypadku: 

1) złożenia fałszywych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty dotacji; 

2) nieprzestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu lub umowy dotacji. 

15. Dotacja przysługuje na przedsięwzięcia realizowane w roku, w którym udzielane będzie 

dofinansowanie. 
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§5 

Postanowienia końcowe 

1. Wójt Gminy Łubniany zastrzega sobie prawo do: 

1) przeprowadzenia kontroli wypełniania przez Wnioskodawcę warunków niniejszego Regulaminu 

i umowy dotacji przez komisję, o której mowa w §4 ust. 7 niniejszego Regulaminu; 

2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie 

ustaleń niniejszego Regulaminu lub umowy dotacji. 

2. Beneficjentowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany 

do realizacji nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

3. Wnioskodawca we własnym zakresie odprowadza należne podatki i inne opłaty związane 

z otrzymaniem dotacji, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.  
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