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UCHWAŁA NR XIX-306/2020
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU
z dnia 30 października 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI-157/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
udzielania dotacji celowych dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto
Lębork dla podmiotów uprawnionych, ze środków budżetu miasta Lęborka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI-157/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad udzielania dotacji celowych dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie
Gminy Miasto Lębork dla podmiotów uprawnionych, ze środków budżetu miasta Lęborka, wprowadza się
następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 do uchwały § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 1, będące właścicielami lub
najemcami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miasto Lębork".
2. W załączniku Nr 1 do uchwały § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6
1. Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotację
w wysokości 50% nie więcej niż 6.000 zł kosztów kwalifikowanych brutto.
2. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych wymienione w § 4 pkt. 1 nie będące płatnikami
podatku VAT mogą uzyskać dotację w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych brutto, jednak
nie więcej niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust.7
3. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych wymienione w § 4 pkt. 1 będące płatnikami
podatku VAT mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych netto,
jednak nie więcej niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust.7.
4. Dotacja dla przedsiębiorców udzielana jest zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej.
5. Dotacja udzielana jednemu wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust.7.
6. Nie udziela się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych oraz na pokrycie kosztów
eksploatacji źródła ogrzewania.
7. W przypadku wspólnot mieszkaniowych limity kwotowe, o których mowa w § 6 ust. 2, 3 i 5 przypadają
na każde mieszkanie, które na skutek inwestycji będzie korzystać z nowego źródła ciepła wymienionego w §
5 ust. 1.
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8. Wysokość dotacji może ulec zmianie w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł
zewnętrznych np. WFOŚiGW, NFOŚ itp. funduszy".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódzctwa Pomorskiego.
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