
UCHWAŁA NR XXIII/161/20 
RADY GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Opolskiego na  lata   2014 – 2020 w ramach 
projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł 

ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidacje wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania 
ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. 
poz. 1219 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu 
„Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne oraz likwidacje wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań 
związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej”, który stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 3. Uchyla  się Uchwałę  Nr  XXII/156/20  Rady  Gminy  Łubniany  z dnia  21 września  2020 r. 
w sprawie przyjęcia  Regulaminu  udzielania  dotacji  na  wymianę źródeł  ogrzewania  z udziałem środków  
Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na  lata  2014-2020 
w ramach  projektu Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł 
ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidacje wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych 
rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej”. 

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

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany 

 
 

Ryszard Buchta 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/161/20

Rady Gminy Łubniany

z dnia 28 października 2020 r.

Regulamin udzielania dotacji dofinansowanej z projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie
Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację

wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem
nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , działanie 5.5 ochrona powietrza w ramach Osi
priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego osobom fizycznym

i wspólnotom mieszkaniowym na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych
(w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku

budynków wielorodzinnych) na źródła gazowe, pompy ciepła, kotły na biomasę, kotły na ekogroszek.

§ 1. Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Inwestorze - jest to osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie
Gminy Łubniany lub wspólnota mieszkaniowa zarządzająca nieruchomością położoną na terenie Gminy
Łubniany.

2. Nieruchomość - rozumie się przez to budynek mieszkalny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, albo budynek wielorodzinny, w którym znajdują się lokale mieszkalne ze wspólnym
dla wszystkich lokali urządzeniem grzewczym, z wyłączeniem budynków przeznaczonych w całości lub
w części na prowadzenie działalności gospodarczej

3. Tytule prawnym do nieruchomości - jest to własność lub współwłasność nieruchomości, na której
realizowane jest zadanie inwestycyjne.

4. Zadaniu inwestycyjnym - rozumie się przez to wymianę indywidualnych źródeł ciepła
w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach
mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne (gazowe,
pompy ciepła, biomasę, ekogroszek) oraz likwidacje indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci
ciepłowniczych lub sieci gazowych.

5. Dotychczasowym źródle ciepła - jest to urządzenie grzewcze na paliwo stałe służące do ogrzewania
lokalu lub budynku, które ma zostać zastąpione nowym źródłem ciepła sfinansowanym z dotacji.

6. Nowym źródle ciepła - rozumie się przez fabrycznie nowe, niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie
grzewcze, które powinno:

- być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały
rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;

- spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1690;

- spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012, potwierdzone certyfikatem;

- charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do
stosowania w instrukcji użytkowania urządzenia.

7. Wymianę źródła ciepła - rozumie się jako zastąpienie dotychczasowego źródła ciepła opalanego
paliwem stałym nowym źródłem ciepła powodującym mniejszą niż dotychczasową emisję zanieczyszczeń.
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8. Trwałość projektu - okres trwałości projektu to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie
i wymiarze efekty projektu. Ich osiągnięcie zadeklarowano we wniosku o dofinansowanie. Dotyczy to np.
zakupionych środków trwałych i stworzonych miejsc pracy. Obowiązek zachowania trwałości dotyczy
projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych, w których dokonywane są zakupy sprzętu lub
wyposażenia. Obowiązek ten uchylany jest w sytuacji, gdy zaprzestałeś działalności z powodu ogłoszenia
upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa. Okres trwałości dla projektów współfinansowanych
z Regionalnego Programu dla województwa opolskiego wynosi standardowo 5 lat. Odstępstwem od tej zasady
objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata. Okres trwałości liczony
jest od daty ostatniej płatności, która zostanie Ci przekazana przez instytucję. W przypadku, gdy przepisy
regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi, wówczas stosuje się okres ustalony
zgodnie z tymi przepisami.

9. Wydatki kwalifikowalne - koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach PO,
które spełniają kryteria refundacji, rozliczania( w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z umową
o dofinansowanie.

§ 2. Cel dotacji

1. Priorytetowym celem przyznania dotacji jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (mierzonej jako
ekwiwalent CO2) oraz pyłu zawieszonego PM10 na terenie Gminy Łubniany.

2. Kolejnym celem jest przedsięwzięcie polegające na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu
przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych zamontowanie pompy ciepła, zamontowanie kotła na
biomasę , zamontowanie kotła na ekogroszek.

§ 3. Zasady udzielania dotacji

1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Inwestora, który jest zainteresowany wymianą dotychczasowego
źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

2. Dotacja przeznaczona jest na zadanie polegające na wymianie źródła ciepła będącego podstawowym
źródłem ogrzewania w budynku lub lokalu na nowe, emitujące mniejsza ilość gazów cieplarnianych.

3. Za ogrzewanie ekologiczne uznaje się ogrzewanie gazowe, pompę ciepła, biomasę, ekogroszek
(wymiana kotła węglowego na gazowy, na pompę ciepła, biomasę, ekogroszek oraz podłączenie do sieci
gazowej).

4. Montowane urządzenia ekologiczne w ramach pozyskanej dotacji muszą być fabrycznie nowe,
dopuszczone do użytkowania na terenie Polski, co potwierdzone zostanie przedłożonymi dokumentami -
faktura.

5. Dotacji się nie przyznaje w przypadku zakupu przenośnych urządzeń grzewczych.

6. Dofinansowaniu nie podlega: koszt wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwoleń, koszt wykonania
podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej oraz modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego.

7. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę źródła ciepła jest trwała likwidacja
dotychczasowego źródła ogrzewania co potwierdzone zostanie przedłożonymi dokumentami. Jedynym
odstępstwem od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania jest występowanie kominka opalanego
wyłącznie biomasą bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.

8. Uprawnionymi do ubiegania się o dotację są właściciele budynków jedno i dwurodzinnych oraz
Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu gminy Łubniany (podmiot musi posiadać tytuł prawny
do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Łubniany).

9. Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są na stronie internetowej www.lubniany.pl.

10. Wniosek składa się w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 29 października
2021 roku,w roku, w którym będzie realizowana inwestycja.

11. Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi wieczystej
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
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- zgodę właściciela nieruchomości na realizację inwestycji objętej wnioskiem, w przypadku, gdy
wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości

- w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności - zgodę wszystkich uprawnionych

12. Wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku,
wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Termin na uzupełnienie wniosku to 14 dni od
momentu odebrania pisma. W momencie braku zastosowania się do wezwania, wniosek zostanie odrzucony.

13. Wnioski o ww. dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków
finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym. W przypadku wyczerpania się środków
finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku kalendarzowym, zatwierdzone wnioski będą
realizowane w kolejnych latach

14. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łubniany.

15. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji, nie jest decyzją administracyjną
w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i nie przysługuje od niego odwołanie.

16. Podstawą do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Łubniany a Wnioskodawcą jest pozytywne
rozpatrzenie wniosku.

17. Wnioskodawca pisemnie zostanie poinformowany o przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy.

18. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu dokumentów.
Wymagane będą następujące dokumenty:

1) udokumentowane koszty inwestycji – faktury;

2) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania;

3) oświadczenie o zakupie piece;

4) opinia kominiarska;

5) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania;

6) protokół próby szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego.

Gmina Łubniany ma prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów innych niż ww.

19. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni przez Wójta Gminy
Łubniany pracownicy Urzędu Gminy Łubniany mogą przeprowadzić kontrolę, sprawdzającą realizację
dofinansowanej inwestycji, w celu weryfikacji zgodności realizacji zadania z zawartą umową.

20. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 19, Gmina Łubniany zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia kontroli:

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji;

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty wypłaty dotacji w celu spełnienia
wymogu zachowania projektu.

21. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz
z odsetkami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

22. Trwałość projektu jest liczona od ostatniego złożenia wniosku o płatność przez Gminę Łubniany. Jest
to 5 lat od złożenia ww. wniosku.

§ 4. Wysokość dotacji

1. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem i instalacja nowego
źródła ciepła. Dotacja jest składową: 34% ze środków unijnych w ramach RPO WO na lata 2014-2020, 33%
z budżetu Gminy Łubniany, 33% wkład własny wnioskodawcy.
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2. Dotacja naliczana jest od maksymalnej kwoty - 12 500,00 zł, przy czym wnioskodawca może ponieść koszty
zarówno wyższe, jak i niższe od podanej kwoty. Oznacza to, że każdorazowo dotacja zgodnie z mechanizmem
opisanym w ust.1 będzie naliczana od kwoty 12 500,00 zł bądź niżej jeśli wnioskodawca poniósł niższe koszty.

3. Kwota, o której jest mowa w ust.2 musi dotyczyć wydatków kwalifikowalnych
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Załącznik do Regulaminu 

 

  

  

 

Łubniany, dnia  

                                                                                        

WNIOSEK 

o udzielenie z budżetu Gminy Łubniany dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

polegających na wymianie kotłów grzewczych na ekologiczne, realizowane w ramach osi 

priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5. Ochrona 

powietrza.  

 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY/ÓW: 

1) Imię i nazwisko: …………….………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

2) Adres zamieszkania: ……………...…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

3) Adres do korespondencji* ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

4) PESEL ……………………………………………………………………………… 

5) Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………… 

6) Sposób przekazania dotacji: 

a) przelewem na konto bankowe nr …………………………………………….         

w banku …………………………………………………………………….. 

b) w kasie Urzędu Gminy  Łubniany  ………………………………... 

2. Dane dotyczące planowanej inwestycji związanej z ochroną powietrza 

1) Adres nieruchomości: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

2) Tytuł prawny do władania nieruchomością:  własność współwłasność łączna  (np. 

małżeńska) współwłasność ułamkowa  użytkowanie wieczyste  współużytkowanie 

wieczyste   najem  inne:  ……………………………………………………………………………………… 

3) Powierzchnia budynku do ogrzewania przez planowane do zainstalowania źródło 

ciepła………………………………………………………………………………… 

4) Rodzaj dotychczasowego systemu ogrzewania planowanego do likwidacji: 

GMINA ŁUBNIANY 

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104 
telefon: 077/ 42-70-533 fax: 077/42-15-024 
www.lubniany.pl    e-mail: ug@lubniany.pl 
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 piec kaflowy, stalowy lub inny niebędący kotłem c.o., opalany węglem lub koksem 

……… szt.  
 kocioł c.o. opalany węglem lub koksem 
 inne …………………………………………………………………………….... 

   - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby 

 
5) Rodzaj planowanego do zainstalowania pieca:  

 piec gazowy  

 pompa ciepła 

 kocioł na biomasę 

 piec na ekogroszek 

 

6) Szacunkowa wysokość kosztów realizacji zadania …………………………………... 

7) Czy zadanie będzie finansowane z innych źródeł: 

☐  NIE 

☐  TAK (podać z jakich i w jakiej kwocie) …………………………………………….… 

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

8) Planowany termin wykonania modernizacji ogrzewania 

 
  (miesiąc)  (rok) 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam/y, iż: zapoznałem/am/liśmy się z treścią: Regulaminu udzielania dotacji dofinansowanej 

z projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych 

źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie 

ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci 

gazowej.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 , działanie 5.5 ochrona powietrza w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wymianę 

indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków 

jednorodzinnych)  oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych)  

na źródła gazowe, pompy ciepła, kotły na biomasę, piece na ekogroszek. 

Nie korzystałem/am/liśmy ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Łubniany do modernizacji 

systemu ogrzewania, zrealizowanej na nieruchomości/w lokalu wskazanym we wniosku. 
 

 
 (podpis wnioskodawcy) 

 
Do wniosku należy dołączyć: 

• oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi wieczystej  
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, 

• zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku  
gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu, 

• w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego  
lub innych form wspólnego władania nieruchomością - zgodę wszystkich uprawnionych. 
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