
 
 

UCHWAŁA NR XLVIII/526/22                                          
RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA 

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/483/2022 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 marca 
2022 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Nowa Wieś Lęborska na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie 
Gminy Nowa Wieś Lęborska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 400a ust.1 pkt. 21 i art. 403 ust. 4, 
5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1973 z późn. 
zm.) 

Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska 
uchwala, co następuje 

§ 1. 1. W załączniku do uchwały nr XLIV/483/2022 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 marca 
2022 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa 
Wieś Lęborska na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Nowa 
Wieś Lęborska dokonuje się zmiany treści §6 ust 1. pkt. 4), który otrzymuje brzmienie:  podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, ubiegający się o pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany   przedłożyć, zgodnie 
z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 
których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji 
na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 05.09.2022 r.

Poz. 3280



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

   

Za-ca Przewodniczącego 
Rady Gminy 

 
 

Roman Downar-Zapolski 
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/526/22 

Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska 
z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

 
………….………………………………... 

(miejscowość, data) 

 

 
 

WNIOSEK 

 

o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska 

 

1. Dane Wnioskodawcy – Inwestora: 

Imię i Nazwisko ……………………..………............................................................................................................  

Adres zamieszkania: 

ulica ……………………………………………………………………………........................................................ 

Nr domu/ lokalu ……………......................................................................................................... ............................ 

Kod pocztowy………...............................… miejscowość……………………………………………………….… 

Telefon kontaktowy ………………………….……… e-mail…………………………..…………………………. 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………... 

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)..….…………………………………………………………………….………. 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

a) Przedsięwzięcie będzie realizowane w budynku o nr księgi wieczystej ………………………………….……... 

położonym   na   działce   nr   ……………….,w   miejscowości   ….………………....……………………….. 

……………………………………………………………. kod pocztowy…………………………………………. 

3. Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału): ………………….………………...…................................. 

Rok produkcji kotła : ….…….…….…., Moc kotła:................................... kW, Ilość zużywanego opału (sezon 

grzewczy):     …………………..……………………………………………………………...………………………. 

Źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody: tak/nie*. 

Jeżeli nie, podać sposób podgrzewania wody: energia elektryczna/gaz/inne… .............................. * 

4. Rodzaj planowanego źródła ciepła: 

o kocioł gazowy kondensacyjny, 

o kocioł olejowy kondensacyjny, 

o kocioł na pellet drzewny, 

o piece zasilane prądem elektrycznym, 

o pompa ciepła. 

 
5. Informacja czy udzielona pomoc stanowić będzie pomoc publiczną: 

 

Udzielona pomoc będzie / nie będzie stanowić pomocy publicznej* 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 
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Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem 

niskiej emisji na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

2. Budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

3. Posiadam tytuł prawny do lokalu/budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Nowa Wieś Lęborska, 

zgodnie z oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła na własny koszt, zgodnie z 

opiniami: kominiarską i instalacyjno-budowlaną. 

5. Oświadczam, że lokal/budynek mieszkalny lub użytkowy, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, 

posiada zainstalowane w źródło/a ciepła na paliwo stałe nie spełniające wymagań 5 klasy według normy 

przenoszącej normę europejską EN 303-5. 
6. Nowe źródło ciepła będzie podstawowym źródłem ciepła budynku. 

7. Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

8. Upoważniam pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska do sporządzenia kserokopii wszelkich 

dokumentów dotyczących mojego udziału w Programie. 

9. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną – dotacje, dostępną w BIP w zakładce ochrona danych 

osobowych. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 

Załączam: 

1) Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Regulaminu; 

2) Dokumentację fotograficzną: co najmniej 1 zdjęcie (w formie papierowej) likwidowanego źródła ciepła; 

3) Zgoda na realizację zadania (o ile jest wymagana) - Załącznik nr 3 do Regulaminu; 

4) Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu (jeżeli dotyczy); 

5) Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie  

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 

albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie (jeżeli dotyczy); 

6) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 

których ma być przeznaczona pomoc de minimis (jeżeli dotyczy). 

 

Wypełnienie i podpisanie wniosku jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji w ramach Programu. 
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