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Poz. 341
UCHWAŁA NR XXVI/236/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łeby na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 i poz.1378), art. 400 a ust.l pkt 21, 22 i art.403 ust.2 i ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1219 i poz.1565) Rada Miejska w Łebie uchwala ,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych
z budżetu miasta Łeby na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji”
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Łebie
Jan Kużownik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/236/2020
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
Regulamin w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łeby
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej
Łeba na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł
ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Łeba, w tym kryteria wyboru inwestycji
do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia.
2. Niniejszy regulamin nie dotyczy przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków zewnętrznych
w przypadku gdy podmiot dotujący wymaga zastosowania odrębnych zasad udzielania i rozliczania dotacji od
określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) dotacji - rozumie się przez to dotację celową zgodnie z definicją zawartą w art.127 ust.1 pkt 1 lit .f ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) udzieloną na
cele określone w niniejszym Regulaminie;
2) Wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji;
3) starym źródle ciepła - rozumie się przez to piece kaflowe, kominki i kotły węglowe;
4) nowym ekologicznym źródle ciepła - rozumie się przez to:
a) kotły :
- gazowe,
- olejowe,
- na biomasę,
- kotły zgazowujące drewno,
- na pelet ,
b) pompy ciepła,
c) kolektory słoneczne lub
d) urządzenia grzewcze elektryczne z wyjątkiem wymienionych w § 4 ust. 5 spełniające wymagania
określone w § 7 ust.2 niniejszego regulaminu;
5) przedsięwzięciu - rozumie się przez to wymianę starego źródła ciepła w budynku na nowe źródło ciepła,
korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego;
6) efekcie ekologicznym - rozumie się przez to osiągnięcie redukcji ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do
powietrza w wyniku wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej, będących przedmiotem
inwestycji
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7) umowie o udzieleniu dotacji - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Gminą Miejską Łeba
a Wnioskodawcą zgodnie z wymogami określonymi w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.).
Rozdział 2.
Przedmiot dofinansowania
§ 3.
Przedmiotem dofinansowania z zastrzeżeniem § 4 są planowane inwestycje polegające w szczególności na
realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji,
poprzez wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekoligiczne żródła ciepłą w budynkach jednorodzinnych
i wielorodzinnych w tym wykorzystywanych w części na wykonywanie działalności gospodarczej.
§ 4.
1. Z zastrzeżeniem w ust.2 i 3 przedmiotem dofinansowania w przypadku instalacji , w których następuje
spalanie paliw mogą być:
1) instalacje na paliwo gazowe,
2) instalacje na gaz LPG,
3) instalacje na lekki olej opałowy,
4) instalacje zgazowujace drewno oraz
5) instalacje na pelet
z tym ,że instalacje , o których mowa w pkt 4 i 5 mogą być dofinansowane wyłącznie gdy brak jest
dostępnej sieci gazowej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się
instalacja, w której następują spalanie paliw, potwierdzony przez operatora sieci.
2. Przedmiotem dofinansowania nie może być wykonanie instalacji, o których mowa w ust.1:
1) w budynkach wykorzystywanych wyłącznie na wykonywanie działalności gospodarczej z wyjątkiem
instalacji wykonywanych w budynkach związanych z prowadzoną działalnością rolniczą przez
Wykonawców z sektora rolnego,
2) w nowo wybudowanych budynkach,
3) bez równoczesnej wymiany wszystkich starych źródeł ciepła w budynku jednorodzinnym i trwałym ich
zastąpieniu przez jedno z nowych ekologicznych źródeł ciepła,
4) polegajacych na instalacji kotła na pelet lub kotła zgazowujacego drewno umożliwiających spalanie paliw
węglowych.
3. Przedmiotem dofinansowania nie może być również:
1) instalacja przenośnych źródeł energii, podgrzewaczy przepływowych i podgrzewaczy pojemnościowych
elektrycznych czy gazowych nie współpracujących z kotłami centralnego ogrzewania.
2) wymiana instalacji , o których mowa w ust.1 na instalacje nowe w tym instalacje oparte o inny rodzaj
paliwa.
4. Od warunku, o których mowa w ust. 2 pkt 3 można odstąpić w przypadku pieców kaflowych
stanowiących element dekoracyjny pomieszczeń, w których się znajdują , pod warunkiem trwałego usunięcia
ich połączenia z instalacją kominową a także w przypadku kominków bez płaszczy wodnych, stanowiących
element dekoracyjny pomieszczenia, w którym się znajdują.
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Rozdział 3.
Podmiot dofinansowania
§ 5.
1. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, które są właścicielami, współwłaścicielami,
użytkownikami wieczystymi lub posiadają inny tytuł prawny do nieruchomości, który uprawnia do wykonania
inwestycji o której mowa § 3 .
2. W przypadku współwłasności budynku lub lokalu dotacja może być udzielona jedynie w przypadku
złożenia przez wszystkich pozostałych współłaścicieli pisemnej zgody na wykonanie inwestycji przez
Wnioskodawcę.
§ 6.
1. W przypadkach, w których dotacja będzie udzielona na rzecz:
1)

prowadzącego działalność gospodarczą, będzie ona stanowić pomoc de mimmis. której udzielenie
będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de mimmis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającym rozporządzenie
(UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz.U.UE.L.215/3
z 7.7.2020 r.)

2)

prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa, będzie ona stanowić pomoc de minimis w rolnictwie,
której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de mimmis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013) zmienionego
Rozporzadzeniem Komisji (UE) Nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE)
nr 1408/2013 w sprawie stosowanla art. 107 1108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE L 511/1 z dnia 22.2.2019 r.).

2. Dotacja dla podmiotów wymienionych w ust.1 nie będzie udzielana po upływie 6 m-cy od daty utraty
mocy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L.2013. 352.1)
zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie
(UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 651/2014
w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz.U. UE. L.2020.215.3) oraz kolejnymi
rozporządzeniami zmieniającymi.
Rozdział 4.
Koszty kwalifikowalne
§ 7.
1. Kosztami kwalifikowanymi inwestycji o których mowa w § 3 są koszty poniesione na:
1) demontaż starego źródła ciepła wraz z kosztami jego utylizacji,
2) zakup urządzeń wymienionych w § 2 pkt 4 pod warunkiem , iż są to urządzeń nowe, wykonane fabrycznie
i zamontowane po raz pierwszy,
3) montaż urządzeń wymienionych w § 2 pkt 4.
2. Szczegółowe wymagania prawne odnoszące się do zadań finansowanych w ramach przedsięwzięcia:
1) Kotły gazowe i olejowe
Zakupione i montowane kotły na paliwa gazowe i olej opałowy muszą spełniać wymogi określone
w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym
Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
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i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego
i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Kotły te muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania
pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty
produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu.
2) kotły na biomasę i pelet
Zakupione i montowane w ramach przedsięwzięcia kotły gazowujące drewno, na pellet drzewny lub
pellet drzewny o podwyższonym standardzie, muszą spełniać co najmniej wymagania określone
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).
Dodatkowo:
- kotły zgazowujące drewno muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę
efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia
28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu.
- kotły na pellet drzewny muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności
energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia
2015 r. na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu,
- kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością
cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3, muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę
efektywności energetycznej minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia
28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu.
3) Pompy ciepła powietrze/woda w tym o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone
w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu Delegowanym
Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego
i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania
pomieszczeń wymagania odpowiednio klasy efektywności energetycznej minimum A+ lub A++ dla
klasy podwyższonej (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu/etykiety
energetycznej lub równoważnego dokumentu.
4) Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz
z załącznikiem technicznym lub równoważy certyfikat potwierdzający między innymi przeprowadzenie
badań kolektora zgodnie z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne” oraz normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań”. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub
nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
3. Koszty montażu , o których mowa w ust.1 pkt 3 obejmują odpowiednio zamocowanie urządzenia do
podłoża , przyłączenie do instalacji elektrycznych, przyłączenie do instalacji c.o. i c.w.u. wraz z zakupem
i montażem pomp c.o. c.w.u , montaż sterowników i regulatorów , montaż akcesoriow w szczególności
zaworów , zakup i montaż elementów układu doprowadzenie powietrza i odprowadzenia spalin oraz zakup
i montaż słonecznego zasobnika ciepłej wody użytkowej.
4. Koszty kwalifikowane wskazane w ust.l dotyczą inwestycji przeprowadzonych zarówno w lokalach
mieszkalnych jak i częściach wspólnych budynku wielorodzinnego.
5. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź
rachunkuw podziale na koszty wyszczególnione w ust.1 , beneficjent dodatkowo dołącza kosztorys
powykonawczy, załącznik do faktury VAT lub rachunku lub umieszcza adnotację na fakturze VAT lub
rachunku odnośnie kosztu kwalifikowanego, potwierdzone przez wystawcę dokumentów.
6. Lokal mieszkalny , budynek jednorodzinny lub budynek wielorodzinny może zostać objęty jednorazową
dotacją celową na inwestycje wskazane w ust. 1.
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Rozdział 5.
Źródła finansowania i wysokość dotacji
§ 8.
1. Dotacje udzielane są ze środków własnych gminy.
2. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje, o których mowa w ust. 1, ustalana jest w uchwale
budżetowej Gminy Miejskiej Łeba na dany rok budżetowy a do czasu jej uchwalenia - w projekcie uchwały
budżetowej na dany rok budżetowy.
3. Dotacja jest przyznawana w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 1,
udokumentowanych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu w szczególności rachunkami lub
fakturami, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy 00/100 złotych).
4. Koszty inwestycji mogą być dofinansowane z innych środków publicznych do wysokości 100% kosztów
kwalifikowanych.
Rozdział 6.
Udzielenie dotacji
§ 9.
1. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzieleniu dotacji celowej i jej rozliczenia Burmistrz
Miasta Łeby zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty
ogłoszenie o naborze wniosków na bieżący rok budżetowy zawierające w szczególności informacje o:
1)

rodzaj inwestycji objętych naborem wniosków,

2)

wysokości środków przeznaczonych na dotacje w budżecie miasta lub jego projekcie,

3)

maksymalnej wysokości dotacji,

4)

terminie składania wniosków,

5)

terminie rozpatrzenia wniosków,

6)

ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji.
2. Termin składania wniosków o dotację nie powinien być krótszy niż 21 dni.

3. Procedura naboru wniosków może zostać przeprowadzona kilkaktotnie w ciągu roku budżetowego lecz
nie później niż do dnia 31 sierpnia w przypadku:
1)

zwiększenia środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel w danym roku
budżetowym lub

2)

rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę zakwalifikowanego do przyznania dotacji
lub

3)

niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.
§ 10.

1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez Wnioskodawcę w terminie ,o którym mowa w § 7
ust.1 pkt 4 w Urzędzie Miejskim w Łebie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wzór wniosku , o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Łebie.
4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku złożenia kserokopu
dokumentów, wymagane jest przedłożenie ich oryginałów do wglądu.
5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
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1) dokument potwierdzający tytuł własności (współwłasności, użytkowania wieczystego) do nieruchomości,
na której będzie realizowana inwestycja. Za taki dokument uważa się akt własności lub inny dokument,
z którego wynika prawo do władania nieruchomością. W przypadku współwłasności nieruchomości należy
dodatkowo dostarczyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji w sposób określony
we wniosku, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem
nieruchomości wymagana jest pisemna zgoda właściciela budynku na realizację prac objętych wnioskiem
bądź pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej
dokumentem stanowiącym o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości jest tytuł prawny posiadany
przez każdego członka wspólnoty w odniesieniu do lokalu wchodzącego w skład określonej nieruchomości
oraz uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wymianę źródła ciepła;
2) ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowalnych właściwemu
organowi architektoniczno-budowalnemu wraz z potwierdzoną datą wpływu zgłoszenia oraz oświadczenie
Wnioskodawcy, iż organ w ustawowym terminie od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu, jeżeli
wykonanie przedsięwzięcia wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia;
3) w przypadku gdy jest podmiotem ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimnis w rolnictwie
lub rybołówstwie :
a) wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis , stanowiący
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 , z 2013 r.
poz.276 i z 2014 r. poz.1543) lub załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis. de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),
b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis. jaką podmiot otrzymał w roku w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymamu takiej pomocy w tym okresie,
§ 11.
1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane są według kolejności ich złożenia.
2. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym
Regulaminie, Burmistrz Miasta Łeby wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania, wskazując braki formalne, które wymagają usunięcia. W przypadku nieuzupełnienia
wniosku w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
Rozdział 7.
Umowa
§ 12.
1. Organem właściwym do udzielenia dotacji jest Burmistrz Miasta Łeby.
2. Burmistrz Miasta Łeby może powołać Komisję do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1. Wnioskodawca zostanie
pisemnie zawiadomiony o terminie zawarcia pomiędzy Gminą Miejską Łeba a Wnioskodawcą umowy
o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 pkt 7.
2. Nieuzasadnione niestawienie się Wnioskodawcy w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy
jest równoznaczne z wycofaniem przez niego wniosku o udzielenie dotacji, chyba że przed upływem
wyznaczonego terminu Wnioskodawca wystąpi o jego zmianę z uzasadnionych przyczyn.
3. Umowę o dotację celową zawiera się zgodnie z wymogami określonymi w art. 250 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869: z póżn. zm ).
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Rozdział 8.
Rozliczenie dotacji
§ 13.
1. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia i złożenie wniosku o wypłatę dotacji musi nastąpić nie później
niż do dnia 31 października danego roku.
2. Dofinansowanie nie przysługuje na przedsięwzięcia zrealizowane przed datą podpisania umowy
o dotację o której mowa w § 12 ust.3.
3. Imienne dowody zakupu urządzeń, materiałów i usług - odpowiednio faktury VAT lub rachunki nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy na wnioskowane dofinansowanie.
4. Wypłata dofinansowania następuje po przedłożeniu :
1) wniosku o wypłacenie dofinansowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz
odpowiednio
2) protokołu uruchomienia nowego ekologicznego źródła ciepła wystawionego przez uprawnionego
instalatora;
3) w przypadku instalacji gazowej - protokołu z odbioru instalacji i przeprowadzonej próby szczelności ,
zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym i umowy o dostawę gazu,
4)
5)
6)

7)

protokołu potwierdzającego stałe odłączenie źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym - opinii
kominiarskiej;
oświadczenia o likwidacji wszystkich źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym;
oświadczenia właściciela lokalu mieszkalnego,budynku jednorodzinnego lub budynku wielorodzninego
o zachowaniu trwałości projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia inwestycji, w czasie którego
w lokalu mieszkalnym będzie wykorzystywane jedynie niskoemisyjne urządzenie grzewcze;
faktur lub rachunków określających koszty poniesione na realizację inwestycji;

8) kopii dokumentów potwierdzających odpowiednio spełnienie wymogów szczegółowych dotyczących
montowanych nowych ekologicznych źródeł ciepła w szczególności : deklaracji zgodności CE, etykiety
energetycznej produktu, karty produktu, certyfikatu Solar-Keymark (dla kolektorów słonecznych c.w.u.).
5. protokołu kontroli wykonanych prac dokonanej przez upoważnionych przedstawicieli Burmistrza Miasta
Łeby.
Rozdział 9.
Kontrola
§ 14.
1. Burmistrz Miasta Łeby sprawuje kontrolę nad prawidłową realizacją wykonania zapisów uchwały
przez osoby lub podmioty przez niego upoważnione.
2. Osoby i podmioty upoważnione do kontroli są uprawnione do kontrolowania sposobu wykorzystania
dotacji, w szczególności poprzez:
1) żądania złożenia wyjaśnień, dokumentów i sprawozdań;
2) sprawdzanie sposobu wykonania inwestycji;
3) przeprowadzenie kontroli trwałości projektu, zgodnie z zapisami umowy.
Rozdział 10.
Rozwiązanie umowy
§ 15.
1. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
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1) stwierdzenia przedłożenia przez Wnioskodawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów
albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania
dotacji celowej z budżetu miasta;
2) jeżeli podmiot dotowany odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez podmiot
dotujący nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
3) niezachowania trwałości projektu o której mowa w § 11 ust. 3 pkt 8.
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
"CZYSTE POWIETRZE ŁEBY (Edycja …..)"
I. WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy
2. Adres zamieszkania/siedziby
3. NIP (nie dotyczy osób fizycznych)
4. REGON (nie dotyczy osób fizycznych)
5. PESEL

II. RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Proszę o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie startego źródła ciepła na nowe - ekologiczne
(zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych), tj.*:
o
o
o
o
o
o
o

kotły elektryczne
kotły gazowe
kotły LPG
kotły olejowe
kotły na biomasę (drewno, pelet)
pompy ciepła
kolektory słoneczne

w budynku:
o
o

jednorodzinnym
wielorodzinnym

stanowiącym własność:
o
o
o
o
o

osób fizycznych
wspólnoty mieszkaniowej
osoby prawnej
przedsiębiorcy
jednostki sektora finansów publicznych

* właściwe zaznaczyć znakiem "X"

III. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedsięwzięcie realizowane będzie w budynku nr ewid ……………… położonym na działce nr ………………. Obr. …………..
w Łebie przy ul. ………………………. …………………………...Nr ………..
IV. HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Koszty kwalifikowalne
Rodzaj kosztów
netto [zł]

VAT
brutto [zł]
[zł]

1. Zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem
2. Montaż źródła ciepła wymienionego w pkt.1
RAZEM
IV. INFORMACJA CZY UDZIELONA POMOC STANOWIĆ BĘDZIE POMOC PUBLICZNĄ
Udzielona pomoc będzie / nie będzie stanowić pomocy publicznej*
* niepotrzebne skreslić

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 11 –

Poz. 341

V. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam/y ,że:
1. Jest mi znana odpowiedzialność kama za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego
oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dotacji celowej z budżetu miasta wynikająca
z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku -Kodeks kamy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn.zm);
2. Zapoznałem się z treścią uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łeby
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji, dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku
oraz że akceptuję zawarte w niej zapisy;
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin przez dotującego przed realizacją inwestycji, po jej zakończeniu oraz
przeprowadzenie kontroli trwałości inwestycji;
4. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną równocześnie zlikwidowane wszystkie istniejące dotychczas w lokalu/budynku
stare źródła ciepła.
5. Nieruchomość, w związku z którą ubiegam się o udzielenie dotacji jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,
w związku z czym składam dokumenty i informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis .
6. Do realizacji inwestycji nie jest wymagany dokument uprawniający do prowadzenia robót budowlanych na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 zm.)
7. Oświadczam ,że jestem:
o czynnym podatnikiem podatku VAT,
o zwolnionym podatnikiem podatku VAT,
o nie jestem podatnikiem podatku VAT.
* właściwe zaznaczyć znakiem X

8. Oświadczam ,że realizacja inwestycji objętej wnioskiem o udzielenie dotacji celowej będzie/ nie będzie powiązana
z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.
9. Oświadczam ,że:
o podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym inwestycji i nie będzie
można go odzyskać w żaden sposób, dlatego przyznaną dotację rozliczę według poniesionych
kosztów brutto;
o podatek od towarów i usług (VAT) możliwy jest do odliczenia w związku z prowadzona
działalnością, dlatego przyznaną dotację rozliczę według poniesionych kosztów netto.
* właściwe zaznaczyć znakiem X

……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
Załączniki*:
1. W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego - pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych współwłaścieli;

2. Kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 zm.), - jeżeli jest wymagany;

3. Oświadczenie operatora sieci gazowej o braku sieci gazowej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na
której ma być realizowane przedsięwzięcie - dotyczy instalacji w których ma być spalane paliwo z wyłączeniem gazu ziemnego,
gazu LNG i lekkiego oleju opałowego ;
4. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym
wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie - dotyczy wyłącznie wnioskodawców
prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących
działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa , którzy taką pomoc otrzymali - albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie;
* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

Klauzula
informacyjna*:
Dziennik
Urzędowy
Województwa Pomorskiego
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W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 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" ), Informujemy
o przysługujących Pani Panu prawach.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Łeba z siedzibą ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych

za pomocą e-mail: iod@leba.eu lub pisemnie na adres: Gmina Miejska Łeba z siedzibą ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisówprawa.
5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umówpowierzenia przetwarzania ,
podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Łeby, w szczególności firmy informatyczne
świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) Poprawiania swoich danych osobowych.
c) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywaniaw przypadku:
- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu doich przetwarzania
przez Urząd Miasta Łeby, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podpis wnioskodawcy
……………………………….
Zgoda na przetwarzanie danych teleadresowych*:
Telefon: …………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………
Podanie informacji w zakresie: nr telefonu i adres e-mail nie jest obowiązkowe. Ich podanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na ich przetwarzanie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu Miasta Łeby z wnioskodawcą. Jesteście Państwo uprawnieni
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć pisemne
oświadczenie w miejscu składania wniosku.
Podpis wnioskodawcy
………………………………..
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2
do „Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz
rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łeby na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji"

WNIOSEK O WYPŁACENIE DOFINANSOWANIA
I. NAZWA ZADANIA
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………................................................................................................
II. WNIOSKODAWCA
…………………………………………………………………………………………………………
….
Imię i nazwisko wnioskodawcy / nazwa wspólnoty mieszkaniowej / osoby prawnej, przedsiębiorcy / jednostki sektora finansów publicznych

III. NR I DATA UMOWY
UMOWA Nr ……………………………………………. z dnia ………………………………….
IV. NUMER KONTA BANKOWEGO ORAZ IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA
KONTA BANKOWEGO, NA KTÓRE MA BYĆ PRZEKAZANA DOTACJA
Wypłata środków - przelew na konto
Właściciel konta bankowego: ……………………………………………………………………………………………………
Nazwa Banku, do którego ma być przekazane dofinansowanie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr konta: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
V. ADRES URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA PODMIOTU UBIEGAJACEGO SIĘ O
DOTACJĘ
…………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
1. Protokół uruchomienia nowego ekologicznego źródła ciepła wystawionego przez uprawnionego instalatora;
2. Protokół zgłoszenia zakończenia robót do PINB wraz z kopiami dziennika budowy - w przypadku gdy obowiazujace przepisy ustawy Parwo
budowlane tego wymagaja;
3. Protokołu z odbioru instalacji i przeprowadzonej próby szczelności , zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym i
umowy o dostawę gazu (dla instalacji gazowej),
4. Protokół potwierdzający stałe odłączenie źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym - opinii kominiarskiej;
5. Oświadczenie Wnioskodawcy o likwidacji wszystkich źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym odpowiednio w budynku lub lokalu , w których
realizowane było przedsięwzięcie;
6. oświadczenia właściciela lokalu mieszkalnego,budynku jednorodzinnego lub budynku wielorodzninego o zachowaniu trwałości projektu przez
okres 5 lat od daty zakończenia inwestycji, w czasie którego w lokalu mieszkalnym będzie wykorzystywane jedynie niskoemisyjne urządzenie
grzewcze;
7) kopie faktur lub rachunków określających koszty poniesione na realizację inwestycji wraz z dowodami ich zapłaty (oryginały do wglądu
udzielajacemu dotacji);
8) kopie dokumentów potwierdzających odpowiednio spełnienie wymogów szczegółowych dotyczących montowanych nowych ekologicznych źródeł
ciepła w szczególności : deklaracji zgodności CE, etykiety energetycznej produktu, karty produktu, certyfikatu Solar-Keymark (dla kolektorów
słonecznych c.w.u.).

…………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

