
UCHWALA NRXXV/192/2020
RADY MIAST A LUBARTÓW

z dnia 30 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów

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, 1378), art. 400a ust. I pkt 22 i art. 403 ust. 4, 5 i 6 oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565) - Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/15112017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lube!' poz. 2132 z 29.03.2017 r.)
wprowadza się następujące zmiany:

l. § 2. pkt 6 otrzymuje brzmienie: ,,6) efekcie ekologicznym - rozumie się przez to liczbę i moc
zlikwidowanych systemów ogrzewania - pieców i kotłów na paliwo stałe;".

2. § 4. otrzymuje brzmienie: ,,§ 4. Dotacja przysługuje na realizację zadania w budynku/lokalu znajdującym się
w granicach administracyjnych Miasta Lubartów w okresie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w §
7 ust. I uchwały.".

3. § 7. ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ,,2) wniosek składa jeden ze współwłaścicieli dołączając jednocześnie
pełnomocnictwo w formie pisemnej uprawniające do reprezentowania pozostałych współwłaścicieli.".

4. § 7. ust. 7 otrzymuje brzmienie: ,,7. W przypadku Wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, muszą być
spełnione warunki:

I) jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą na nieruchomości, której dotyczy wniosek, to dotacja stanowi
pomoc de minimis, a udzielenie jej następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy
określonych w rozporządzeniu 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. Urz. UE. L Nr 352/1
z 24 grudnia 2013 r.);

2) przedłożenie przez Wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych wart. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) oraz
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 20 lOr. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zm).".

5. § 8. otrzymuje brzmienie: ,,1. Wnioski rozpatrywane są przez komisję wg kryteriów:

I) kolejność złożonych wniosków;

2) kompletność i poprawność złożonego wniosku;

3) osiągnięty efekt ekologiczny.

2. Wnioski rozpatrywane są przez komisję do wyczerpania łącznej wysokości środków przeznaczonych
na Program w danym roku budżetowym.

3. W przypadku pozyskania nowych środków lub zwolnienia środków na skutek np. rezygnacji
Wnioskodawców z ubiegania się o dotację, komisja kontynuuje rozpatrywanie wniosków zgodnie z ust.l.

4. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w danym
roku budżetowym rozpatrzenie złożonych wniosków o przyznanie dotacji nastąpi w kolejnych latach
z zastrzeżeniem ust. 2.".

6. § 9. otrzymuje brzmienie: ,,§ 9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niego odwołanie.".

7. § II. otrzymuje brzmienie: ,,§ II. Informacja o udzielonych dotacjach publikowana jest w Biuletynie
Informacji Publicznej w formie rocznego wykazu liczby pozytywnie zweryfikowanych wniosków, kwoty
udzielonych dotacji oraz liczby zrealizowanych zadań w danym roku budżetowym zgodnie z § I.".
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8. § 13. ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Do wniosku o rozliczenie wnioskodawca dołącza kopie rachunków
i faktur (przedstawiając na żądanie oryginały do wglądu) oraz inne dokumenty wymienione w podpisanej umowie,
potwierdzające zakup, zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac.".

9. § 14. ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Dopuszcza się uznanie jako kosztu realizacji zadania, wydatków
poniesionych na zakup towarów przed terminem realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż w roku
poprzedzającym rok wymieniony w ogłoszeniu o naborze wniosków, o którym mowa w § 7 ust. l.".

10. § 16. otrzymuje brzmienie: ,,§ 16. l. Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas
istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe oraz poddanie się w tym zakresie kontroli komisji. W przypadku
kotłów całkowita likwidacja oznacza ich demontaż.

2. Dopuszcza się pozostawienie, jako elementów dekoracyjnych, pieców kaflowych trwale odciętych
od przewodów kominowych oraz kominka opalanego drewnem.".

§ 2. Załączniki nr l, nr 2 i nr 3 do uchwały nr XXIVI15 1/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r.
otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po 14 dniach od ogłoszenia.

Grzego

I

i

I

I
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Załącznik Nr I do uchwały Nr XXV/192/2020

Rady Miasta Lubartów

z dnia 30 listopada 2020 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Lubartów na realizację zadania

w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko / nazwa .

PESEL / REGON .

NIp! .

Adres zamieszkania .

Adres korespondencyjny .

Numer telefonu kontaktowego .

Adres e-mail .

Opis zadania

Lokalizacja (adres) .

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

Ogrzewana powierzchnia [m2
] •••••••••••••••••••••••.••••••••.

Tytuł prawny do budynku / lokalu .

Nowy rodzaj ogrzewania':

Miejska sieć ciepłownicza

Elektryczne

Gazowe

Pompa ciepła

Liczba likwidowanych kotłów i ich łączna moc .

Liczba likwidowanych pieców kaflowych i ich wymiary .

Rodzaj i ilość rocznego zużycia paliwa stałego .

Przewidywany koszt zadania .

Planowany termin realizacj i [od - do] .
Idotyczy przedsiębiorców
2 zaznaczyć właściwe
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Przyznaną dotację proszę wypłacić na poniższy numer rachunku bankowego należący do:

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

nr rachunku .

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

Podpis Wnioskodawcy

Oświadczam, że:

1. Likwidowane źródło grzewcze na paliwo stałe' jest jedynym źródłem ogrzewania dla budynku/lokalu,
w którym jest realizowane zadanie.

2. Znane mi są warunki udzielania dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania, określone w uchwale Rady
Miasta Lubartów Nr XXIV1151/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania
Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów ze zmianami.

3. Wyrażam zgodę na poddanie się kontroli komisji w zakresie realizacji zadania.

Do wniosku załączam:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania budynkiem/lokalem, w którym jest realizowane

zadanie (uzupełnić jaki)
.........................................................................................................................................................

- zgodę współwłaścicieli/właściciela" na realizację zadania,
- harmonogram rzeczowo-finansowy zadania,
- inne (jakie)

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

W przypadku, gdy wnioskowana dotacja dotyczy zmiany ogrzewania w budynku/lokalu przeznaczonym do
prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo do złożenia:
- wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis, a także wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń

o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się
o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących 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. Wzór formularza określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) .

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

(Data złożenia wniosku) (Podpis Wnioskodawcy)

3 nie dotyczy kominków
4 dotyczy budynków będących współwłasnością
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/192/2020

Rady Miasta Lubartów

z dnia 30 listopada 2020 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
planowanej inwestycji dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania budynku/lokalu
przy ul .

Lp. Okres realizacji Rodzaj działania Koszt (zł)

RAZEM

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

(Podpis Wnioskodawcy)

I
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/I 92/2020

Rady Miasta Lubartów

z dnia 30 listopada 2020 r.

WNIOSEK
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Miasta Lubartów dla zrealizowanego zadania

w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów

Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko / nazwa .

PESEL / REGON .

NIP' .

Adres zamieszkania .

Adres korespondencyjny .

Numer telefonu kontaktowego .

Adres e-mail .

Numer umowy o udzielenie dotacji .

Opis zadania

Rodzaj nowego ogrzewania:

Miejska sieć ciepłownicza

Elektryczne

Gazowe

Pompa ciepła

Liczba zlikwidowanych kotłów i ich moc .

Liczba zlikwidowanych pieców kaflowych i ich wymiary .

Powierzchnia ogrzewana [m2
] •••••••••••••.•.•••.•••••••••••••••••••••.•••••••••.••••••

Poniesione koszty zadania .

Termin realizacji [od - do] .

l dotyczy przedsiębiorców

I
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W załączeniu:
1. Rachunki i faktury potwierdzające poniesione wydatki oraz dowód zapłaty (kopia przelewu/adnotacja: zapłacono
gotówką):

Lp. Nr faktury/rachunku Podmiot wystawiający Wartość (w zł)

RAZEM

2. Inne (wymienić jakie):

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

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

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

1. Oświadczam, iż wymienione koszty zostały poniesione, a przedstawione faktury/rachunki zapłacone.

2. Wyrażam zgodę na kontrolę wykonania zadania przez komisję .

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

(Data złożenia wniosku) (Podpis Wnioskodawcy)

2
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