Załącznik nr 1
do Uchwały NR XXX/188/18
Rady Gminy Lubanie z dnia 6 marca 2018 r.

Regulamin udzielania z budżetu Gminy Lubanie dotacji celowej na
dofinansowanie
wymiany
źródeł
ciepła
w
ramach
Programu
priorytetowego EKOpiec 2018 w gminie Lubanie.

Cel dotacji
§1
Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu
i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubanie w ramach Programu
priorytetowego EKOpiec, zwane dalej Zasadami, określają warunki na jakich następuje
wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego,
poprzez wymianę, zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła w celu zmniejszenia
ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw
stałych w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy
Lubanie.
Warunki przyznania dotacji
§2
1. Przedmiotem dofinansowania objęte będą przedsięwzięcia związane z wymianą
istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynkach mieszkalnych
i lokalach mieszkalnych na nowoczesne źródła ciepła o wyższej sprawności:
1) kotły na paliwa stałe, o których mowa w ust. 3;
2) kotły gazowe, o których mowa w ust. 4;
3) kotły olejowe, o których mowa w ust. 4;
4) kotły elektryczne;
5) podłączenie do sieci ciepłowniczej.
2. Materiały oraz urządzenia użyte do wymiany źródła ciepła musza być fabrycznie nowe
i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących
norm.
3. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania:
1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły
grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej
do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na
paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187
z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo
stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urządzenia słoneczne oraz
3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690), w szczególności
w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

4. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania
pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone
w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.,
uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu
do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy
wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator
temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz
wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.
5. Wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą zostać udokumentowane w formie:
1) certyfikatu zgodności lub
2) świadectwa/zaświadczenia badań lub
3) etykiety efektywności energetycznej lub
4) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
5) deklaracji zgodności.
6. Moc nowego źródła ciepła musi odpowiadać aktualnemu zapotrzebowaniu budynku na
ciepło.
7. Instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi
normami oraz zaleceniami producenta.
8. Wykonawca instalacji powinien posiadać wymagane przepisami uprawnienia.
9. Na jeden budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny może być udzielone jedno
dofinansowanie w ramach Programu.
10. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów
letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej.
11. Kosztem kwalifikowanym jest wyłącznie zakup, montaż i uruchomienie źródła
ciepła.
12. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.
§3
1. Wsparcie finansowe na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła następować będzie
z budżetu gminy w formie dotacji celowej przewidzianej w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2. Beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub
współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny lub lokal
mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub
użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek
mieszkalny lub lokal, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
3. Współwłaściciel może skorzystać z dofinansowania po przedłożeniu zgód pozostałych
współwłaścicieli. Współmałżonkowie składają wspólny wniosek.

4. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, do wniosku należy dołączyć
oświadczenia o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi
składającemu wniosek o dotację.
5. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji, wykonania instalacji,
wykonania przyłączy, jest przyznawana na pokrycie kosztów kwalifikowanych,
o których mowa w § 2 ust. 11.
6. Dotacje udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten
cel w danym roku budżetowym.
7. Dotacje udzielone będą tylko po uzyskaniu przez Gminę Lubanie dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
z Programu priorytetowego EKOpiec 2018.
Źródła finansowania i wysokość dotacji
§4
1. Finansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła następować będzie
z budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
2. Dotacja na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła udzielana będzie w wysokości
4.000,00 zł, w tym z budżetu Gminy Lubanie 2.000,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2.000,00 zł.

Nabór wniosków
§5
1. Wzór wniosku opublikowany będzie na stronie BIP Gminy Lubanie.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy;
2) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem;
3) planowane koszty inwestycji;
5) miejsce i termin realizacji inwestycji;
6) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację z innych źródeł;
7) oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie
inwestycji.
3. Wnioski można składać w terminie od 3 kwietnia do 13 kwietnia 2018 roku.
4. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia kompletnego wniosku.
5. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się
możliwość jednokrotnej korekty/ uzupełnienia wniosku. W takim przypadku do
Wnioskodawcy kierowane jest wezwanie do uzupełnienia braków lub korekty wniosku w
terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma.
6. Wniosek zostaje oceniony negatywnie, jeśli:
1) wnioskodawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie, wskazanym w wezwaniu,
wymaganych dokumentów lub nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są
niewystarczające;
2) wnioskodawca wprowadził dodatkowe zmiany we wniosku i załącznikach.
7. Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu.

Rozliczenie dotacji
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§6
Zawarcie umowy o udzielenie dotacji nastąpi po uzyskaniu przez Gminę Lubanie
promesy na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
Podmiot zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie
dotacji, w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie.
W celu rozliczenia dotacji celowej, dotowany zobowiązany jest przedłożyć:
1) wniosek o wypłatę dotacji;
2) kopie faktur dokumentujących całość poniesionych wydatków wraz z ich
oryginałami do wglądu, wystawione na Wnioskodawcę;
3) protokół odbioru końcowego od wykonawcy/ instalatora wraz z jego
uprawnieniami;
4) oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła;
5) dokumenty określone w § 2 ust. 5 zgodne z normami i wytycznymi zawartymi
w § 2 ust. 3-4.
Gmina będzie miała możliwość kontroli zamontowanego źródła ciepła przez
pracowników Urzędu Gminy Lubanie lub wskazane osoby posiadające przygotowanie
zawodowe.
Wypłata dotacji nastąpi po udokumentowaniu wydatków na zakup, montaż
i uruchomienie źródła ciepła w wysokości określonej w § 4 ust. 2.
Beneficjent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zrealizowanie zakupu, montażu
i uruchomienie źródła ciepła i osiągnięcie deklarowanych we wniosku celów i efektów
ekologicznych.
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Postanowienia końcowe
§7
W przypadku stwierdzenia, że zrealizowane przedsięwzięcie nie spełniło kryteriów
określonych w niniejszym regulaminie, nastąpi negatywna weryfikacja wniosku
o wypłatę dotacji i odmowa wypłaty dotacji.
Brak złożenia wniosku o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami
w określonym w umowie terminie jest równoznaczny z odmową wypłaty dotacji.
Uznanie dotacji za rozliczoną następuje z dniem wykonania przez Wnioskodawcę
wszystkich postanowień wynikających z umowy o udzielenie dotacji i
zaakceptowaniu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia
realizacji zadania określonego w umowie na wskazany w umowie dotacji rachunek
bankowy Beneficjenta po przekazaniu środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dotację, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo – finansowym.

5. Dotacja na zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła może zostać udzielona
Beneficjentowi tylko raz, niezależnie od dokonanych później podziałów
i wybudowania nowych budynków.

