
UCHWAŁA NR XXVII/162/21 
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony 
Środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany 
źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Legacki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/162/21 

Rady Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w celu 
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń 

Rozdział 1. 
CEL I ZAKRES DOTACJI 

§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań 
z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń 
pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie emisji innych substancji 
powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza określonych w programie ochrony powietrza dla 
strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu 
zawieszonego PM2,5 w powietrzu. 

2. Dotacji celowej udziela się na finansowanie lub dofinansowanie zadań obejmujących wymianę starego 
źródła ciepła na paliwo stałe tzw. „kopciucha” nie spełniającego wymogów dla klasy 3, 4 lub 5 według normy 
PN-EN 303-5:2012 w budynkach mieszkalnych, polegającą na: 

1) zainstalowaniu ogrzewania gazowego; 

2) zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego; 

3) zainstalowaniu ogrzewania olejowego; 

4) zainstalowaniu ogrzewania na paliwo stałe - nowoczesne urządzenia z podajnikiem automatycznym na 
węgiel lub biomasę spełniające wymagania ekoprojektu; 

5) zainstalowaniu pompy ciepła. 

3. Wymiana starych źródeł ciepła tzw. „kopciuchów” w budynku mieszkalnym polega na: 

1) demontażu i likwidacji starego źródła ciepła – potwierdzone dokumentem złomowania kotła lub 
dokumentem potwierdzającym rozbiórkę pieców ceramicznych lub kartą przekazania odpadu; 

2) montażu nowego źródła ciepła wraz z instalacją w kotłowni dla nowego źródła ciepła (w tym z wkładem 
kominowym, o ile zachodzi potrzeba jego montażu). 

Rozdział 2. 
DEFINICJE 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) wymianie systemu ogrzewania – należy przez to rozumieć zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na: 

a) ogrzewanie gazowe, 

b) ogrzewanie elektryczne, 

c) ogrzewanie olejowe, 

d) instalację ogrzewania na paliwo stałe zgodnego z wymogami ekoprojektu, 

e) instalację pompy ciepła przy czym likwidowane piece i kotły opalane paliwem stałym muszą być 
trwałym wyposażeniem budynku (lokalu, pomieszczenia) tj. być trwale związane z podłożem lub ścianą 
poprzez np. w przypadku pieców (palenisk indywidualnych) przymurowanie, przyspawanie, 
przynitowanie, przykręcenie a w przypadku kotłów połączone z kominem i instalacją centralnego 
ogrzewania; 
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2) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie związane z ochroną powietrza, o którym mowa w art. 400a 
ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, obejmujące wymianę systemu 
ogrzewania w budynku mieszkalnym; 

3) beneficjencie – należy przez to rozumieć podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji, legitymujące się 
tytułem prawnym do nieruchomości na terenie Gminy Stary Lubotyń, wynikającym z prawa własności, 
prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego; 

4) efekcie ekologicznym – należy przez to rozumieć liczbę zlikwidowanych starych pieców lub kotłów na 
paliwo stałe, powierzchnię ogrzewaną, moc cieplną likwidowanego pieca lub kotła/ oraz moc nowego 
instalowanego źródła energii cieplnej. 

Rozdział 3. 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I UPRAWNIENI 

§ 3. 1. Wysokość środków przeznaczonych na program określa budżet gminy. 

2. Zadania mogą być dofinansowane ze środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych 
z uwzględnieniem zasad obowiązujących w programach, z których pozyskano środki. 

§ 4. Do otrzymania dotacji celowej z budżetu gminy uprawnione są podmioty niezaliczone do sektora 
finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi, spełniające warunki definiujące beneficjenta. 

Rozdział 4. 
PRZEDMIOT DOTACJI 

§ 5. 1. Dotacja jest przyznawana na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie Gminy 
Stary Lubotyń. 

2. Dotacja zostaje udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania, a w 
szczególności na (lista wydatków kwalifikowalnych do dofinansowania): 

1) pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłów lub palenisk na paliwo stałe; 

2) pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być 
fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją; 

3) pokrycie kosztów wykonania wewnętrznej instalacji c.o. lub wewnętrznej instalacji gazowej lub 
wewnętrznej instalacji elektrycznej - w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych; 

4) pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania nowego źródła ogrzewania; 

5) pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji pomp ciepła; 

6) pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego 
związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem. 

3. Dotacja nie może być wykorzystana na: 

1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano – wykonawczy); 

2) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego; 

3) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych; 

4) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku mieszkalnego. 

4. Dotacji nie udziela się na wymianę istniejących już źródeł ciepła, które spełniają normę 5 klasy oraz 
spełniają wymogi dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012. 

5. Dotacji nie udziela się na wymianę istniejącego źródła ciepła na nowe źródło ciepła na paliwo stałe 
w przypadku, gdy istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci gazowej. 

6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł, kiedy łączna wartość dofinansowania przekroczy 100% wartości wydatków 
kwalifikowalnych. 
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7. Dotacja w tym samym budynku mieszkalnym przysługuje tylko jeden raz, bez względu na ilość 
dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela. 

Rozdział 5. 
WARUNKI UDZIELENIA DOTACJI 

§ 6. 1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek beneficjenta, na formularzu dostępnym w siedzibie urzędu 
gminy oraz na stronie urzędu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Termin naboru wniosków ogłaszany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Lubotyń pod 
adresem www.bip.lubotyn.pl. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń w wersji papierowej lub 
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, na skrytkę Urzędu (w przypadku Wnioskodawców 
posiadających profil zaufany). Wnioski przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą rozpatrywane. 

4. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne: 

1) być złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 6 ust. 2; 

2) być złożony na właściwym formularzu; 

3) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje; 

4) być opatrzony podpisem beneficjenta; 

5) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki. 

5. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 

1) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania (o ile dotyczy); 

2) w przypadku pozyskania środków na realizację planowanej inwestycji także z innych źródeł niż budżet 
Gminy Stary Lubotyń przedłożenie dokumentów potwierdzających wysokość pozyskanych lub 
planowanych do pozyskania środków; 

3) dokumentację fotograficzną potwierdzającą posiadanie zamontowanego (działającego) kotła tzw. 
„kopciucha”, który będzie podlegał likwidacji – minimum dwa zdjęcia kolorowe dobrej jakości m.in. 
prezentujące tabliczkę znamionową o ile istnieje. 

6. Dotacja udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis albo 
pomoc de minimis w rolnictwie i jest udzielana pod warunkiem: 

1) spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności w: 

a) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013 str.1z późn. zm.), 

b) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352, 
z 24.12.2013, str. 9 z późn. zm.). 

2) przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu2 
poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych 
odpowiednio w: 

a) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. poz. 311, z późn. zm.), lub 

b) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. poz. 810). 

7. W zakresie, w jakim niniejszy regulamin przewiduje udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis 
oraz pomoc de minimis w rolnictwie przepisy niniejszego regulaminu obowiązują do dnia 30 czerwca 
2024 roku. 
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8. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoważne z przyznaniem dotacji. 

9. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji beneficjent jest wzywany do 
ich usunięcia: pisemnie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego 
uzupełnieniu. Termin do uzupełniania wniosku przez wnioskodawcę wynosi nie dłużej niż 10 dni 
kalendarzowych. 

10. Nie udziela się dofinansowania na zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2, wykonane przed złożeniem 
wniosku i zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 

11. Dotacja udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis 
w rolnictwie, w przypadku gdy będzie udzielana podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie rolnictwa 
na wymianę tzw. „kopciucha” w budynkach mieszkalnych, w których prowadzona jest również działalność 
rolnicza. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym rozpatruje się od dnia ogłoszonego 
w naborze do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację dotacji celowych. 

2. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych podejmuje się dalsze rozpatrywanie 
złożonych wniosków. 

Rozdział 6. 
TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI 

§ 8. 1. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji: 

1) złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji; 

2) przeprowadzenie weryfikacji formalno-merytorycznej wniosku o udzielenie dotacji; 

3) zawiadomienie beneficjenta o terminie i miejscu zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 

2. Nieprzystąpienie przez beneficjenta do zawarcia umowy w terminie i miejscu, o których mowa w § 
8 ust. 1 pkt 3), uznaje się za rezygnację z dotacji. 

§ 9. 1. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie rozliczenia dotacji: 

1) beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie, o której mowa w § 
8 ust. 1 pkt 3), jednak nie później niż do dnia 15 listopada roku, w którym nastąpiło podpisanie umowy 
dotacji; 

2) beneficjent przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji z załączonymi: 

a) oryginałem faktury, faktury VAT lub rachunki (data wystawienia faktury/rachunku nie może być 
wcześniejsza niż data podpisania umowy o udzielenie dotacji), która/y po odnotowaniu na niej/nim 
wysokości dofinansowania podlega zwrotowi, 

b) potwierdzeniem zapłaty za ww. faktury/rachunki, 

c) zdjęciami zamontowanego źródła ciepła w ilości minimum 3 szt. (zdjęcia – kolorowe, dobrej jakości, na 
nich powinny być widoczne również elementy identyfikujące zainstalowane urządzenie, np. tabliczki 
znamionowe), 

d) dokumentem złomowania kotła lub dokumentem potwierdzającym rozbiórkę pieców ceramicznych lub 
kartą przekazania odpadu, 

e) wypełnioną ankietą inwentaryzacyjną zainstalowanego nowego źródła ciepła, która stanowi załącznik nr 
3 do Regulaminu. 

2. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy, w terminach, zakresie i w 
sposób określony w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3). 
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Rozdział 7. 
WYSOKOŚĆ DOTACJI 

§ 10. Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania 
określonego w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3), jednak nie później niż do 15 grudnia danego roku 
budżetowego, na wskazany rachunek bankowy beneficjenta. 

§ 11. 1. Beneficjent może uzyskać dotację celową na modernizację indywidualnej instalacji ogrzewania 
budynku mieszkalnego, w zakresie o którym mowa w § 5, do kwoty 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

2. Łączna wartość dofinansowania w połączeniu z innymi źródłami finansowania zadania nie może 
przekroczyć 100% wartości wydatków kwalifikowalnych zadania.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Stary Lubotyń 

Stary Lubotyń 42 

07-303 Stary Lubotyń 

 

WNIOSEK 

o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla 

Gminy Stary Lubotyń 

 

I. DANE OSOBOWE BENEFICJENTA - WNIOSKODAWCY: 

 DANE BENEFICJENTA 

Imię/imiona 

 

 

Nazwisko 

 

 

Nr PESEL 

 

 

Seria i nr dokumentu 

tożsamości, wydany przez 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Adres do korespondencji (w 

przypadku innego adresu niż 

adres zamieszkania) 

 

 

Nr konta bankowego 

 

 

 

E-mail 

Nr telefonu 

 

 

II. FINANSOWANIE PLANOWANEGO ZADANIA (INWESTYCJI): 

Lp. Konstrukcja finansowa zadania Kwota w PLN 

1. Planowany (szacowany) koszt zadania 

(inwestycji) w tym: 

 

 

 

- środki własne na realizacje zadania  

 - wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy 

Stary Lubotyń 

 

 - kwota dotacji z innych źródeł (jakich?) 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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III. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTYRYSTYKA ZADANIA: 

LOKALIZACJA ZADANIA (INWESTYCJI): 

Gmina  

 

STARY LUBOTYŃ miejscowość  

Nr domu/ nr lokalu 

 

 Nr działki  

Obręb 

 

   

 

STAN BUDYNKU PRZED MODERNIZACJĄ: 

1. Powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku objętego dofinansowaniem ……….. m2 

2. Rodzaj starego źródła ciepła na paliwo stałe – należy wypełnić poniższą tabelę 

Rodzaj starego źródła ciepła na paliwo stałe 

□ Kocioł na 

paliwa stałe C.O.- 

centralne 

ogrzewanie 

Liczba źródeł 

…………….. 

Rodzaj komory 

spalania: 

□ Otwarta, 

□ Zamknięta, 

□ Brak informacji 

Klasa kotła: 

□ Brak klasy, 

□ Brak informacji, 

□ Klasa 3, 4 nie 

spełniająca wymogi 

normy PN-EN 303-

5:2012, 

□ Klasa 3, 4 

spełniająca wymogi 

normy PN-EN 303-

5:2012, 

□ Klasa 5, 

□ ekoprojekt 

 

Sposób podawania 

paliwa: 

□ Ręczny z 

wentylatorem, 

□ Podajnik 

automatyczny, 

□ Brak informacji 

 

Urządzenie 

odpylające: 

□ Tak, deklarowana 

sprawność urządzenia 

………..[%] 

□ nie 

Sprawność cieplna 

urządzenia: 

□ …………… % 

□ Brak informacji 

Rok instalacji ..…..  rok produkcji …....   moc kotła …....[kW] 

Źródło danych np. tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczna: 

………………………………………………………………………. 

□ Kominek, 

□ Piec, 

□ Piecokuchnia, 

Liczba źródeł 

…………….. 

Rodzaj komory 

spalania: 

□ Otwarta, 

□ Zamknięta, 

□ Brak informacji 

Czy spełnia wymogi 

ekoprojektu: 

□ Tak, 

□ Nie, 
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□ Piec 

wolnostojący, 

□ Piec kaflowy, 

Urządzenie 

odpylające: 

□ Tak, deklarowana 

sprawność 

urządzenia 

………..[%] 

□ nie 

Sprawność cieplna 

urządzenia: 

□ …………… % 

□ Brak informacji 

Rok instalacji …… 

Rok produkcji 

…………….. 

Moc urządzenia 

………….[kW] 

Źródło danych np. 

tabliczka 

znamionowa, 

dokumentacja 

techniczna: 

……………………… 

Źródło ciepła 

stosowane do 

ogrzewania 

□ Tak 

□ Nie 

 

Stosowane do ciepłej 

wody użytkowej 
□ Tak 

□ Nie 

 

Ilość paliwa 

zużywanego w 

ciągu roku w 

budynku 

Węgiel orzech …….ton 

 

Węgiel kostka ….. ton 

 

Węgiel groszek ….. ton 

 

Węgiel miał ….. ton 

 

Węgiel brunatny ….. ton 

 

Drewno kawałkowe ….. m3 

 

Pellet/brykiet ….. ton 

 

Inna biomasa ….. ton 

 

 

OPIS WNIOSKOWANEGO ZADANIA (INWESTYCJI): 

1. Zakres inwestycji (postawić krzyżyk w polu obok właściwych pozycji) 

□ pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłów lub palenisk na paliwo 

stałe, 

□ pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to 

powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją, 

□ pokrycie kosztów wykonania wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub 

instalacji elektrycznej - w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych, 

□pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do 

prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania, 

□pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji pomp ciepła 

□ pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia 

bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, 
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2. Marka/typ/model planowanego urządzenia grzewczego 

………………………………………………… o mocy …………….. kW 

3. Rodzaj paliwa / nośnika energii ……………………………………………………….. 

4. Planowane zużycie nośników energii w skali roku ……………………………………. 

5. Ilość, rodzaj i moc urządzeń grzewczych po realizacji zadania: …………..szt. w tym: 

a) dla potrzeb ogrzewania budynku ………. szt. rodzaju …………………………….. 

b) dla przygotowania ciepłej wody użytkowej ……. szt. rodzaju ……………………. 

 

IV. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA - INWESTORA: 

1. Oświadczam, że posiadam środki finansowe na zbilansowanie kosztów realizacji 

inwestycji. 

2. Oświadczam, że nieruchomość, na której będzie realizowana inwestycja jest użytkowana 

całorocznie (nie jest wykorzystywana sezonowo) na cele mieszkaniowe. 

3. Oświadczam, że posiadam prawo do zrealizowania inwestycji na/w* nieruchomości objętej 

wnioskiem z tytułu (niepotrzebne skreślić):  

a. własności 

b. współwłasności 

c. użytkowania wieczystego 

d. dzierżawy 

e. inne (wymienić)……………………………………………………. 

zgodnie z dokumentem (akt notarialny, odpis Księgi Wieczystej lub inny dokument 

potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością itp.) 

………………………………………………………………………………………….. 

(należy wpisać nazwę i nr odpowiedniego dokumentu) 

4. Oświadczam, że posiadany kocioł/piec na paliwo stałe, stanowił dotychczasowe główne 

źródło ogrzewania, nie spełnia standardów dotyczących emisji zanieczyszczeń 

wprowadzanych do atmosfery i nie spełnia wymogów normy PN-EN 303-5:2012. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia 

wniosku i realizacji procedury udzielania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Stary 

Lubotyń zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. 

7. Oświadczam, że zobowiązuję się do likwidacji starego/starych źródła/źródeł ciepła i 

udokumentowania tego faktu dokumentem złomowania kotła lub dokumentem 

potwierdzającym rozbiórkę pieców ceramicznych lub kartą przekazania odpadu. 

8. Zobowiązuję się do eksploatacji realizowanej inwestycji zgodnie z instrukcją producenta 

urządzenia przez okres nie krótszy niż 3 lata. 

 

Dnia ……………………                                                         ……………………………… 

                                                                                                                   podpis Beneficjenta – Wnioskodawcy 

 

 

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie: 

1. zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania o ile dotyczy); 
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2. w przypadku pozyskania środków na realizację planowanej inwestycji także z innych 

źródeł niż budżet Gminy Stary Lubotyń przedłożenie dokumentów potwierdzających 

wysokość pozyskanych lub planowanych do pozyskania środków; 

3. dokumentacja fotograficzna potwierdzającą posiadanie zamontowanego (działającego) 

kotła tzw. „kopciuch”, który będzie podlegał likwidacji – minimum dwa zdjęcia 

kolorowe dobrej jakości m.in. prezentujące tabliczkę znamionową, o ile istnieje. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 

RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Starym 

Lubotyniu jest Wójt Gminy Stary Lubotyń (tel. 29 644-64-22, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary 

Lubotyń). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@lubotyn.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartej 

umowy. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania 

zadań przez Urząd Gminy w Starym Lubotyniu oraz określony przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym przepisami archiwalnymi. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez obowiązujące 

przepisy prawa jest obowiązkowe, a ich brak będzie skutkował brakiem możliwości 

rozpatrzenia Pani/Pana sprawy. Podanie innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, 

adresu e-mail). 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Stary Lubotyń 

Stary Lubotyń 42 

07-303 Stary Lubotyń 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI 

w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Stary Lubotyń 

 

I. DANE OSOBOWE BENEFICJENTA - WNIOSKODAWCY: 

 DANE BENEFICJENTA 

Imię/imiona 

 

 

Nazwisko 

 

 

Nr PESEL 

 

 

Seria i nr dokumentu 

tożsamości, wydany przez 

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

Adres do korespondencji (w 

przypadku innego adresu niż 

adres zamieszkania) 

 

 

Nr konta bankowego 

 

 

 

E-mail 

Nr telefonu 

 

 

 

II. FINANSOWANIE ZREALIZOWANEGO  ZADANIA (INWESTYCJI): 

Lp. Konstrukcja finansowa zadania Kwota w PLN 

1. poniesione koszty zadania (inwestycji) w tym:  

 

 

- środki własne na realizacje zadania  

 - wnioskowana kwota dotacji z budżetu Gminy 

Stary Lubotyń 

 

 - kwota dotacji z innych źródeł (jakich?) 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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III. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU BENEFICJENTA - INWESTORA: 

Do wniosku załączam: 

1. Oryginał faktury /faktury VAT/ rachunku* 

2. Potwierdzenie zapłaty za fakturę/rachunek* 

3. Zdjęcia zamontowanego źródła ciepła w ilości min. 3 szt. (zdjęcia – kolorowe, dobrej 

jakości, na nich powinny być widoczne również elementy identyfikujące zainstalowane 

urządzenie, np. tabliczki znamionowe), 

4. Dokument złomowania kotła /dokument potwierdzający rozbiórkę pieca ceramicznego/ 

karta przekazania odpadu*; 

5. Wypełnioną ankietę inwentaryzacyjną zainstalowanego nowego źródła ciepła. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że łączna wartość dofinansowania w połączeniu z innymi źródłami finansowania 

zadania (inwestycji) nie przekroczyła 100 % wartości wydatków kwalifikowanych zadania. 

 

 

Dnia ………………..                                  …………………………………………………….. 
                                                                                                        podpis Beneficjenta - Wnioskodawcy 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

 

 

 

ANKIETA INWENTARYZACYJNA NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Stary Lubotyń 

 

Adres budynku 

 

 

Miejscowość 

 

Nr budynku/nr lokalu 

 

 

 

Powierzchnia 

użytkowa [w m2] 

  

 

Typ budynku 

 

 

□ mieszkalny 

 

□ mieszkalno-usługowy 

 

Źródła ciepła stosowane w budynku po modernizacji ogrzewania 

 

 Liczba urządzeń Stosowane do 

ogrzewania 

Stosowane do 

ciepłej wody 

użytkowej 

□ Ogrzewanie na 

paliwo stałe 

(węgiel, biomasa) 

 

□ □ 

□ Ogrzewanie 

olejowe 

 
□ □ 

□ Ogrzewanie 

gazowe 

 
□ □ 

□ Ogrzewanie 

elektryczne 

 
□ □ 

□ Pompa ciepła 

 

 
□ □ 

□ Kolektory 

słoneczne 

 
□ □ 

□ Inne źródło ciepła 

…………….. 

(jakie?) 

 

□ □ 
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Rodzaj nowego źródła ciepła na paliwo stałe 

 

□ kocioł na paliwa 

stałe C.O. – 

centralne 

ogrzewanie 

Liczba źródeł Rodzaj komory 

spalania: 

Czy spełnia wymogi 

ekoprojektu: 

 □ otwarta □ Tak 

□ zamknięta □ Nie 

□ piec na paliwa 

stałe 

sposób podawania 

paliwa: 

urządzenie 

odpylające: 

sprawność cieplna 

urządzenia: 

□ ręczny z 

wentylatorem 

□ tak, deklarowana 

sprawność 

urządzenia 

………..[%] 

 

□ 

……………% 

□ podajnik 

elektryczny 

□ nie 

marka typ/model rodzaj paliwa planowane zużycie 

paliwa w skali roku 

 

 

 

   

rok produkcji rok instalacji moc kotła [kW] Źródło danych np. 

tabliczka 

znamionowa, 

dokumentacja 

techniczna 

 

 

 

   

Rodzaj nowego źródła ciepła – dla pozostałych rodzajów ogrzewania 

□ kocioł olejowy 

 

□ kocioł gazowy □ kocioł elektryczny □ pompa ciepła 

marka typ/model rodzaj 

paliwa/nośnika 

energii 

planowane zużycie 

nośnika energii w 

skali roku 

 

 

 

   

rok produkcji rok instalacji moc kotła [kW] Źródło danych np. 

tabliczka 

znamionowa, 

dokumentacja 

techniczna 

 

 

 

 

   

Czy budynek jest ocieplony? 

□ tak □ nie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85405A81-653D-4E26-A28B-ECF4482B66CE. Podpisany Strona 2



Jeśli budynek jest ocieplony, to jakie modernizacje przeprowadzono? 

□ ocieplenie ścian 

 

□ ocieplenie dachu □ ocieplenie stropu □ wymiana okien 

□ inne, jakie? 

 

 

 

Dat wypełnienia ankiety: …………………………….. 

……………………………….. 

Podpis 
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