
 

 

UCHWAŁA NR XXX/302/2021 

RADY GMINY LUBIN 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIX/182/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin  na dofinansowanie przedsięwzięć służących 

ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, obejmujących trwałą 

zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rada Gminy Lubin uchwala co następuje: 

§ 1. W Załączniku do uchwały nr XIX/182/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 11 maja 2020 r. „Regulamin 

określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lubin, na dofinansowanie 

przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, 

obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym”, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 4 skreśla się ust. 6; 

2) załącznik nr 1 „Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie 

przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, 

obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym”, otrzymuje brzmienie jak 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik nr 2 „Wniosek o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie 

przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, 

obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym,” otrzymuje brzmienie jak 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Norbert Grabowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lipca 2021 r.

Poz. 3502



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXX/302/2021

Rady Gminy Lubin z dnia 30 czerwca 2021 r.

Wniosek
 o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin  na dofinansowanie przedsięwzięć

służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin,
obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym

I. Dane wnioskodawcy 

Nazwisko i 
imię

                                                                                PESEL

Telefon: 
(opcjonalnie)

e-mail:
(opcjonalnie)

Adres 
zamieszkania

Kraj
Kod

pocztowy
Miejscowość

ulica
Nr

budynku
Nr

lokalu
Adres do 
korespondencji
(jeżeli jest inny 
niż adres 
zamieszkania)

Kraj Kod pocztowy Miejscowość

ulica
Nr

budynku
Nr

lokalu

II. Dane Pełnomocnika
należy wskazać Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie 
dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji– jeżeli dotyczy

Nazwisko i 
imię PESEL

Telefon:
(opcjonalnie)

e-mail:
(opcjonalnie)

Adres 
zamieszkania

Kraj
Kod

pocztowy
Miejscowość

ulica
Nr

budynku
Nr

lokalu
Adres do 
korespondencji
(jeżeli jest inny 
niż adres 
zamieszkania)

Kraj Kod pocztowy Miejscowość

ulica
Nr

budynku
Nr

lokalu

III. Lokalizacja przedsięwzięcia

Miejscowość Ulica:
Nr 
budynku

Nr 
lokalu

Nr Księgi 
wieczystej

Rodzaj 
nieruchomości:

  

Wspólnota 
mieszkaniowa

Lokal 
mieszkalny w 
budynku 
wielorodzinny
m

Dom jednorodzinny

Tytuł prawny 
do lokalu

        własność                                          współwłasność       

Czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania, prowadzona jest działalność 
gospodarcza?

    TAK            NIE
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IV. Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane do likwidacji źródła ciepła:

Piece kaflowe szt.: Kuchnia węglowa 
szt.:

Piece centralnego 
ogrzewania szt.: 

Kotłownie lokalne szt.:

Inne źródła
(podać rodzaj i 
ilość)

W tym piece kaflowe planowane do pozostawienia po odcięciu od przewodu kominowego szt. 

Ilość paliwa stałego - węgla/biomasy zużyta w ostatnim 
sezonie grzewczym:

rok: ton/m2 

Powierzchnia lokalu w którym nastąpiła zmiana 
ogrzewania w m2

Zakres planowanego przedsięwzięcia

Rodzaj planowanego ogrzewania: (wybrać właściwe i wpisać planowaną moc nowego źródła ciepła)

       Ogrzewanie gazowe o mocy                                  kW
(wpisać planowaną moc)

         Ogrzewanie elektryczne o mocy                                  kW (wpisać 
planowaną moc)

    

      Zgodny z regulaminem kocioł na paliwo stałe o 
mocy........             kW (wpisać planowaną moc)

     

         Zgodny z regulaminem kocioł na biomasę  o mocy ..........        kW 
(wpisać planowaną moc)

 

         Pompa ciepła o mocy                            kW 

                                         (wpisać planowaną moc)

Szacunkowy koszt
 przedsięwzięcia:  Kwota w zł:...........................................................................................................

Słownie: .......................................................................................................
V. Planowany termin 

 realizacji przedsięwzięcia: Data rozpoczęcia........................…….. - data zakończenia...……....................      

VI. Numer rachunku 
bankowego 
Wnioskodawcy oraz 
nazwa banku

VII. Załączniki do wniosku (właściwe zaznaczyć)
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania
nieruchomością - kopia (jeśli dotyczy)

Zgoda  współwłaściciela  nieruchomości  na  realizację  zadania  i
wypłatę –(jeśli dotyczy) 

Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w
imieniu Wnioskodawcy - (jeśli dotyczy)

Uchwała wspólnoty o realizacji zadania i zasadach partycypacji  w
kosztach – kopia (jeśli dotyczy) 

Oświadczenie  o  niezaleganiu  z  opłaceniem
należności na rzecz Gminy Lubin (obowiązkowo) 

W przypadku ogrzewania gazowego warunki przyłączenia do sieci
gazowej (jeśli dotyczy)

Inne  (wymienić  np.  pozwolenie  na  budowę,
zgłoszenie budowlane )- opcjonalnie

........................................................................................

...................................................................

VIII. Oświadczenia (właściwe zaznaczyć)

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków
budżetu  Gminy  Lubin, na  dofinansowanie  przedsięwzięć  służących  ochronie  powietrza realizowanych  w  granicach
administracyjnych gminy Lubin, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym oraz akceptuję
zawarte w nich zapis (obowiązkowe)
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Jestem podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji dotowanego przedsięwzięcia przysługuje mi odliczenie podatku VAT (w
przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto) (obowiązkowe)

Nie jestem podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji dotowanego przedsięwzięcia nie przysługuje mi odliczenie podatku
VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę brutto) (obowiązkowe)

Oświadczam, że nie wykorzystuję do podstawowego ogrzewania budynku innych nieefektywnych źródeł ciepła, (obowiązek
złożenia oświadczenia nie dotyczy kominka, chyba że służy on do ogrzewania budynku).

 Oświadczam, że budynek w którym będzie realizowane przedsięwzięcie posiada zainstalowane i eksploatowane źródło ciepła,
przeznaczone do likwidacji (obowiązkowe)

 Akceptuję konieczność przeprowadzenia przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Lubinie wizytacji/kontroli przed
oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także kontroli trwałości przedsięwzięcia, w budynku objętym przedsięwzięciem.

Data:............................................
Podpis Wnioskodawcy……………………………………………….......

Nr wpływu wniosku (wypełnia urząd)
    .......................................................

Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy
że:

 2. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Gmina  Lubin  reprezentowana  przez  Wójta  Gminy
Lubin, z  siedzibą ul.  Księcia Ludwika I  3,  59-300 Lubin,  tel.  76 840 31 00.W sprawach związanych z
Pani/Pana  danymi  osobowymi  proszę  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  (IOD):
iod@ug.lubin.pl, 

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji wniosku na dofinansowanie przedsięwzięć
służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, obejmujących
trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska. 

 5. Odbiorca  lub  kategorie  odbiorców:  Podmioty  upoważnione  na  podstawie  na  mocy  obowiązujących
przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwałości przedsięwzięcia, tj.: 5 lat od daty wypłaty
dotacji.

 7. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 sprostowania (poprawienia) danych,
 ograniczenia przetwarzania danych,
 dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 -193 Warszawa,

 8. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu
prawo do:
 wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  na  zasadach  określonych  w  art.  21
RODO
 usunięcia danych, przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu. 

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXX/302/2021 

Rady Gminy Lubin z dnia 30 czerwca 2021 r.

W N I O S E K
o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin, na dofinansowanie przedsięwzięć

służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin,
obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym

Data zawarcia umowy o udzieleniu dotacji: .........................................................................................
Znak umowy: .....................................................................................................................................…

I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko/nazwa: ………………...…………….…….………….………….…........……….
PESEL: ……...….……...........
2. Telefon/fax/mail: ………………………………...………...........................……….…....………...
3. Adres zamieszkania:
1) miejscowość: ……………………….…….....…… kod pocztowy: ……........….....….
2) ulica: ………………………………......….....…… nr domu/nr lokalu: …...............….

II. DANE PEŁNOMOCNIKA
1. Imię i nazwisko: ………………….………………….…….………….…………..….….....…
PESEL: ……...………...…....……
2. Telefon/fax/mail: ………………………...………………...........................……….…....……
3. Adres zamieszkania:
1) miejscowość: ……………………….…........…… kod pocztowy: ……........…....…...
2) ulica: ………………………………....….......…… nr domu/nr lokalu: …...…........….

III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
1. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:

kocioł gazowy;

kocioł na olej lekki opałowy;

urządzenie grzewcze zasilane prądem elektrycznym;

kocioł na paliwa stałe lub biomasę spełniający wymagania co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012
oraz  określone  w rozporządzeniu  Komisji Europejskiej  (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),
nie dopuszcza się kotłów, w konstrukcji których stosowany jest ruszt awaryjny;

pompa ciepła.
2. Moc zainstalowanego ogrzewania [kW] ...............................................................................….
3. Powierzchnia ogrzewana budynku (lokalu) mieszkalnego [m2] ............................................…
4. Liczba trwale zlikwidowanych nieefektywnych źródeł ciepła [szt.] …................................................…...

III. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
1) data rozpoczęcia: …............................................ roku
2) data zakończenia:……………………………… roku

IV. PONIESIONE KOSZTY ZADANIA 
1) koszt całkowity: ………....….zł. 
słownie………………………………………………………………………………………………………….
2) koszt kwalifikowany: : ……….….....…...zł
słownie…………………………………………………………………………………………………………..
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V. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem

1.  Dokumenty  zawierające  wyszczególnienie  wykonanych  czynności  oraz  potwierdzające  osiągnięcie
parametrów określonych we wniosku o udzielenie dotacji i wykonanie całego zadania w terminie i zakresie
zgodnym z umową:

1) Dokumenty potwierdzające:

a) wykonanie całego przedsięwzięcia, na które przyznana została dotacja (jeżeli są wymagane),

b) poniesienie kosztów koniecznych do wykonania przedsięwzięcia, na które została przyznana dotacja
(faktury VAT/rachunki), wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę wraz z potwierdzeniem realizacji
zapłaty,

2) oryginał  oświadczenia  Wnioskodawcy  o demontażu  i przekazaniu  nieefektywnego  źródła  ciepła  do
likwidacji,

3) kserokopie opinii kominiarskiej potwierdzającej odłączenie nieefektywnych źródeł ciepła od przewodu
kominowego - w przypadku pozostawienia starych źródeł ciepła,

4) deklaracje zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE);

5) w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę opinię zakładu
kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego,

6) w przypadku ogrzewania na gaz umowy na dostarczenie paliwa gazowego,

7) w  przypadku  ogrzewania  na  paliwa  stałe  lub  biomasę  -  kserokopia  certyfikatu  lub  sprawozdania
z przeprowadzonych badań potwierdzających, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi Regulaminu;

8) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonanych
robót z obowiązującymi przepisami i normami,

9) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli jest wymagane),

10) kserokopie dokumentacji zainstalowanych urządzeń grzewczych.

2. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów koniecznych do wykonania zadania,
tj. faktury VAT/rachunki wystawione na Wnioskodawcę wraz z dowodem
potwierdzającym dokonanie zapłaty za faktury VAT/rachunki:
 faktura VAT/rachunek Nr …................................. z dnia …............. 20….r., wystawiona/y przez:
….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek Nr ….................................z dnia …............. 20…..r., wystawiona/y przez:
….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek Nr …................................. z dnia …............. 20….r., wystawiona/y przez:
….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek Nr …................................. z dnia …............. 20….r., wystawiona/y przez:
….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek Nr …................................. z dnia …............. 20….r., wystawiona/y przez:
….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek Nr …................................. z dnia …............. 20….r., wystawiona/y przez:
….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek Nr …................................. z dnia …............. 20…r., wystawiona/y przez:
….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek Nr …................................. z dnia …............. 20….r., wystawiona/y przez:
……………………………………………………………………………………………………...
 faktura VAT/rachunek Nr …................................. z dnia …............. 20…r., wystawiona/y przez:
….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek Nr …................................. z dnia …............. 20….r., wystawiona/y przez:
(w przypadku przedkładania kopii- wnioskodawca zobowiązany jest okazać przy składaniu
wniosku oryginały tych dokumentów)
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VI. OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że nowa instalacja jest głównym źródłem ogrzewania w nieruchomości.

………………………………………….

(data złożenia wniosku) 

………………………………………….
(podpis Wnioskodawcy)

UWAGA: Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym

wypłatę dotacji
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