
UCHWAŁA NR VII/68/2019
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łambinowice na dofinansowanie 
zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, 
z 2019 r. poz. 42.) Rada Gminy Łambinowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na 
ekologiczne, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania 
w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia, zawarte w "Regulaminie udzielania z budżetu Gminy 
Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne", stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik
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Załącznik do Uchwały Nr VII/68/2019

Rady Gminy Łambinowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

„ Regulamin udzielania z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu 
ogrzewania na ekologiczne" 

Rozdział 1.
Warunki i kryteria udzielania dotacji

§ 1.  Regulamin określa zasady udzielania z budżetu Gminy Łambinowice dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne, obejmujące kryteria wyboru 
inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej wykorzystania 
i rozliczania. 

§ 2. 1. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem kotła/pieca 
wraz z montażem spełniającego normy ogrzewania ekologicznego, klasy zaczynającej się od 5 generacji. 

2.  Za ogrzewanie ekologiczne uznaje się: 

1)  ogrzewanie gazowe, 

2)  ogrzewanie olejowe, 

3)  ogrzewanie elektryczne, 

4)  ogrzewanie na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem, spełniające 
wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwa stałe, co potwierdza certyfikat. 

3.  Kotły, piece spełniające wymagania ogrzewania ekologicznego muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone 
do użytkowania na terenie Polski .Montaż pieca/kotła spełniającego normy ogrzewania ekologicznego może być 
ujęty na osobnej fakturze. 

4. Dofinansowaniu nie podlega: 

1) zakup urządzeń przenośnych za wyjątkiem pieców akumulacyjnych, 

2) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego oraz modernizacja ogrzewania 
w budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym jedno ekologiczne, 

3) wykonanie nowej wewnętrznej instalacji c.o. związanej z zakupem nowego źródła ogrzewania, o którym mowa 
w ust. 2.

5.  Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała likwidacja 
dotychczasowych źródeł ogrzewania, za wyjątkiem pieców objętych ochroną konserwatorską, w powyższym 
przypadku konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

§ 3. 1. Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań lub budynków. 

2.  Podmiot wymieniony w ust. 1, musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie 
Gminy Łambinowice, na której realizowane będzie zadanie. 

3.  O dotację z Urzędu Gminy Łambinowice mogą ubiegać się osoby nie posiadające zaległości wobec Urzędu 
Gminy Łambinowice.

§ 4.  Wysokość dotacji dla podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 do kosztów wymienionych 
w § 2 ust. 1 wynosi 4.000,00 zł. 
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Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 5. 1. Osoba fizyczna ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązana jest do złożenia wniosku o udzielenie 
dotacji. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na wymianie istniejącego 
systemu ogrzewania na ekologiczne. Właściciel mieszkania lub budynku, może złożyć tylko jeden wniosek na 
dofinansowanie. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem lub odpis z księgi wieczystej 
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. 

2) pisemną zgodę właściciela lub wszystkich współwłaścicieli lokalu lub budynku, w którym nie ustanowiono 
odrębnej własności lokali, na wykonanie inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, 
zawierającą upoważnienie dla osoby składającej wniosek do reprezentowania przez nią wszystkich 
współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym podpisania umowy o udzielenie dotacji, pobrania 
kwoty dotacji i jej rozliczenia, 

3) pełnomocnictwo notarialne lub sporządzone na piśmie w Urzędzie Gminy w obecności pracownika właściwej 
komórki organizacyjnej do reprezentowania właścicieli nieruchomości, w przypadku kiedy z wnioskiem 
występuje pełnomocnik. 

4) kosztorys zawierający, co najmniej nazwę producenta, typ (model), moc i wartość brutto nowego źródła 
ogrzewania, 

5) oświadczenie o nieskorzystaniu ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Łambinowice do modernizacji 
systemu ogrzewania, zrealizowanej na nieruchomości/w lokalu wskazanym we wniosku. 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontrolę przez Urząd Gminy w Łambinowicach dotyczącą montażu 
urządzenia grzewczego i podłączeniu do komina.

3.  Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez wydział merytoryczny Urzędu Gminy 
w Łambinowicach. 

4. Wnioski rozpatrywane będą według następujących kryteriów: 

1) roku produkcji obecnie używanego źródła ogrzewania według następującej punktacji: 

a) przed 1995r.- 6 pkt, 

b) 1995r. do 2000r.- 5 pkt, 

c) 2001r. do 2005r.- 4 pkt, 

d) 2006r. do 2010r.- 3 pkt, 

e) 2011r. do 2015r.- 2 pkt, 

f) 2016r. do 2018r.- 1 pkt.

2) powierzchni budynku do ogrzewania przez planowane do zainstalowania źródło ogrzewania: 

a) powyżej 100 m2- 2 pkt, 

b) do 100 m2 - 1 pkt;

3) ilości zlikwidowanych pieców i kotłów c.o. na paliwo stałe według następującej punktacji: 

a) powyżej 3 szt. – 4 pkt, 

b) 2-3 szt.- 3 pkt, 

c) 1 szt.- 1 pkt.

4) Ilość punktów decyduje o kolejności na liście uprawnionych do otrzymania dotacji.

5.  W przypadku uzyskania tej samej punktacji decydować będzie termin wpływu kompletnego wniosku do 
Urzędu Gminy w Łambinowicach. 
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6.  W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, 
a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. 

7.  W przypadku kiedy na dany lokal mieszkalny/budynek wpłynie więcej niż jeden wniosek o dotacje, 
rozpatrzony będzie tylko wniosek który wpłynął wcześniej do Urzędu Gminy w Łambinowicach. Pozostałe 
wnioski pozostaną bez rozpatrzenia. 

8.  Dotacje udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy 
Łambinowice w danym roku budżetowym. 

9.  Wójt Gminy ogłosi listę osób zakwalifikowanych do dofinansowania zgodnie z uzyskaną punktacją 
w terminie miesiąca od dnia zakończenia naboru wniosków.

§ 6. 1. Znalezienie się na liście osób zakwalifikowanych do dofinansowania o której mowa w §5 ust.9, stanowi 
podstawę do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Łambinowice a wnioskodawcą. 

2. Umowa dotacji powinna zawierać m.in.: 

1) cel, na jaki dotacja została przyznana, 

2) określenie wysokości dotacji i trybu płatności, 

3) określenie terminu realizacji inwestycji, 

4) tryb kontroli wykonania inwestycji, 

5) określenie warunków rozliczenia dotacji.

3.  Urząd Gminy w Łambinowicach zawiadamia pisemnie wnioskodawców o przyznaniu dotacji. 

4.  Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie do 21 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy dotacji.

§ 7. 1. Przyznana dotacja zostanie uznana za rozliczoną po zakończeniu realizacji inwestycji w terminie 
określonym w umowie dotacji i przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą: 

1) udokumentowane koszty inwestycji – faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie zawarcia 
umowy o dotację, 

2) oświadczenie o dokonaniu odbioru systemu ogrzewania ekologicznego przez uprawnione osoby, 

3) potwierdzenie likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania poprzez przedłożenie kserokopii karty 
przekazania odpadów za wyjątkiem pieców objętych ochroną konserwatorską. W powyższym przypadku 
konieczne jest przedłożenie oświadczenia o odłączeniu pieca od przewodu kominowego. 

4) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania, a w przypadku ogrzewania na paliwo stałe 
lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem, certyfikat potwierdzający spełnienie 
wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwa stałe, 

5) umowa dostarczania paliwa gazowego, energii elektrycznej.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Wójt Gminy Łambinowice określi w drodze zarządzenia wzory: wniosków, umów, oświadczeń, które 
obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową. 

2.  Wójt Gminy Łambinowice ogłosi nabór wraz z terminem składania wniosków o udzielenie dotacji celowej 
na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne. 

3.  W przypadku oszczędności wynikających z realizacji zadań przez osoby zakwalifikowane do 
dofinansowania Wójt Gminy Łambinowice może ogłosić w danym roku kolejny nabór wniosków o udzielenie 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne. 

4.  W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku 
budżetowym, wnioski niezakwalifikowane do dofinansowania pozostaną bez rozpatrzenia.
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