
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; 

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. 

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. 

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). 

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. 


