UCHWAŁA NR XLIII/380/2018
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na
realizację zadań służących ochronie powietrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, zm. 2232; z 2018r. poz. 130) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519; zm. poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1688,
poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2290; z 2018r. poz. 9) Rada Miejska w Lewinie Brzeski uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska,
służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane wyłącznie w budynkach mieszkalnych
oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych
gminy Lewin Brzeski, ze środków budżetu gminy Lewin Brzeski.
§ 2. Zasady udzielania dotacji celowych określa „Regulamin udzielania z budżetu gminy Lewin Brzeski
dotacji celowej na dofinansowanie zmiany istniejącego sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ekologiczne”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/380/2018
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 27 marca 2018 r.
„Regulamin udzielania z budżetu gminy Lewin Brzeski dotacji celowej na dofinansowanie zmiany
istniejącego sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne”
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony
środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych
i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, w tym wspólnotach mieszkaniowych, położonych
w obrębie granic administracyjnych gminy Lewin Brzeski.
2. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
1) osoby fizyczne;
2) wspólnoty mieszkaniowe;
3) osoby prawne, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
3. Podmioty wymienione w ust. 2, muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na
terenie gminy Lewin Brzeski, na której realizowane będzie zadanie.
4. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, który przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na
paliwie stałym na ekologiczny, to jest na:
1) podłączenie do sieci ciepłowniczej;
2) wymianę kotła węglowego na:
a) kocioł c.o. gazowy,
b) kocioł c.o. elektryczny,
c) kocioł c.o. olejowy,
d) kocioł ogrzewany na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem,
spełniający wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza certyfikat wydany przez
laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej
w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji.
3) pompę ciepła.
5. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową w postaci dotacji celowej, będzie
określana w budżecie gminy na dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy Lewin
Brzeski.
Terminy i sposób składania wniosków
§ 2. 1. Podmioty ubiegające się o dotację, zwane dalej Wnioskodawcami, składają do Burmistrza Lewina
Brzeskiego pisemny wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem lub odpis z księgi
wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy wspólnot
mieszkaniowych);
2) zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy
wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu;
3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub
innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych;
4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na zmianę systemu
grzewczego;
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z
informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Brzeskiego) – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą
Prawo budowlane;
6) oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z innych form wsparcia finansowego na modernizację systemu
ogrzewania, na nieruchomości/w lokalu wskazanym we wniosku.
3. Wnioski o przyznanie dotacji wraz ze wszystkimi określonymi w nich załącznikami, przyjmowane są do
czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
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4. Kompletne wnioski złożone po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 1 lub których realizacja
jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie środków przechodzą na następny rok budżetowy, o ile w budżecie
gminy Lewin Brzeski będą zaplanowane na ten cel środki.
5. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim udzielają na bieżąco informacji o możliwości pozyskania dotacji ze środków
finansowych budżetu gminy przeznaczonych na ten cel w danym roku.
Wysokość przyznanej kwoty
§ 3. 1. Wysokość dotacji na zmianę systemu ogrzewania wynosi 3.000,00 zł, nie więcej jednak niż 100 %
kosztów kwalifikowalnych.
2. Kosztem kwalifikowalnym w przypadku zadań objętych dotacją, są wydatki poniesione na:
1) wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej, węzła cieplnego;
2) zakup kotła gazowego, olejowego, piecy akumulacyjnych;
3) zakup kotła na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem,
spełniający wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012;
4) zakup i montaż pompy ciepła.
3. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, dofinansowana jest również z innych
źródeł publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków
budżetowych gminy Lewin Brzeski, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji
udokumentowanych fakturami VAT lub rachunkami.
Tryb postępowania w sprawie przyznania dotacji
§ 4. 1. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 2 będą poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty ich
wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa w § 2 ust. 2.
2. Ocena formalna polega na niezwłocznym sprawdzeniu wniosku pod względem prawidłowości jego
wypełnienia i jego kompletności. W przypadku stwierdzenia braków w złożonym dokumentach,
niekompletności wniosku, bądź nieprawidłowości jego wypełnienia, wnioski będą zwracane Wnioskodawcom
w celu ich uzupełnienia.
3. Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od daty wpływu.
4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zawarcia umowy
dotacji pomiędzy gminą Lewin Brzeski a wnioskodawcą.
5. Urząd Miejski w Lewinie Brzeski zawiadamia wnioskodawców o przyznaniu dotacji i terminie
podpisania umowy.
Warunki przyznania dotacji
§ 5. 1. Warunkiem wypłaty kwoty dotacji jest zawarcie w formie pisemnej umowy z gminą Lewin Brzeski
przed poniesieniem kosztów, o których mowa w §1 ust. 4 i przystąpieniem do realizacji zadania.
2. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji muszą posiadać prawo władaniem budynkiem
mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, w którym będzie realizowane zadanie
objęte przedmiotem dotacji lub obowiązującą umowę najmu budynku lub lokalu.
3. Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
4. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała likwidacja
dotychczasowego źródła ogrzewania (wszystkich dotychczas służących ogrzewaniu pieców, kotłów opalanych
paliwem stałym tj. węgiel lub koks).
5. Ekologiczny system ogrzewania, po zrealizowaniu zadania będzie stanowił jedyne źródło ogrzewania.
6. Dofinansowaniu nie podlega:
1) prace przygotowawcze takie jak: dokumentacja, ekspertyzy, uzgodnienia, koszt wykonania projektu,
uzyskania uzgodnień i pozwoleń itp;
2) zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów
i innych);
3) koszt montażu nowego źródła ogrzewania;
4) koszt demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania;
5) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, elektrycznej;
6) zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, w tym w szczególności wewnętrznej instalacji c.o.;
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7) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego oraz modernizacja ogrzewania
w budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym jedno ekologiczne.
7. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić
w przypadku:
1) gdy piece kaflowe są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia
połączenia pieca z przewodem kominowym;
2) piece kaflowe wykorzystywane jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym;
3) występowania kominka:
- opalanego wyłącznie biomasą bez płaszcza wodnego;
- stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego;
- niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia w ciepło.
8. Dotacja przysługuje na inwestycje realizowane w roku, w którym udzielane będzie dofinansowanie.
Rozliczenie dotacji
§ 6. 1. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie Urzędu
Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
2. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów realizacji
zadania po jego zakończeniu
3. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu dokumentów, o których
mowa w ust. 4,
4. Podstawą rozliczenia dotacji będą:
1) wniosek o wypłatę dotacji (wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).
2) protokół odbioru technicznego lub oświadczenie sporządzone przez uprawnione osoby lub jednostki,
wykonujące zmianę systemu ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem
stałym lub palenisk oraz montażu nowego źródła ogrzewania;
3) protokół odbioru technicznego i oddania instalacji sporządzony przez specjalistyczną firmę w przypadku
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (pomp ciepła);
4) kserokopie zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę potwierdzających
poniesione wydatki– oryginały do wglądu;
5) kserokopia umowy z dostawcami ciepła sieciowego/energii elektrycznej/gazu lub uzyskane warunki na
włączenie się do sieci (w przypadku podłączenia do sieci) – oryginały do wglądu;
6) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan przed i po realizacji zadania - na zdjęciach powinny być
widoczne elementy identyfikujące zainstalowane urządzenie, np. tabliczki znamionowe, itp.
7) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania;
8) dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia grzewczego do bezpiecznego użytkowania, np.
deklaracja zgodności, certyfikat,
9) kserokopia certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań wydanego przez jednostkę posiadającą
w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie,
będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji,
potwierdzających spełnienie wymogów odpowiednio: 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN
303-5:2012 dla kotłów na biomasę oraz 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 dla
kotłów na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym, w przypadku zastosowania tego typu urządzeń,
5. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie przyznania dotacji, o której mowa w §5
ust. 1.
6. Gmina Lewin Brzeski zastrzega sobie prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów, innych niż
wymienione w ust. 4, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za prawidłowo zrealizowane.
7. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni przez Burmistrza
Lewin Brzeskiego pracownicy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim mogą przeprowadzić
w budynku/lokalu Wnioskodawcy kontrolę sprawdzającą realizację dofinansowanej inwestycji, w celu
sprawdzenia zgodności realizacji zadania z zawartą umową.
8. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 6, gmina Lewin Brzeski zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia kontroli:
1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji;
2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.
9. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub
w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz
z należnymi odsetkami.
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Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Wnioskodawca we własnym zakresie odprowadza należne podatki i inne opłaty związane
z otrzymanym dotacji, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji skutkować będzie obowiązkiem zwrotu otrzymanej
kwoty dotacji wraz z odsetkami w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia niezgodności.
3. Wnioskodawcy, któremu odmówiono wypłaty kwoty dotacji po weryfikacji wniosku, nie przysługuje
z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.
4. Ubiegający się o przyznanie dotacji jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem oraz do stosowania się do określonych w nim zasad.
5. Wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim prowadzi rejestr udzielonych dotacji
celowych na dofinansowanie zmiany istniejącego sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ekologiczne.
Wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim przedstawia Burmistrzowi informację
dotyczącą udzielonych dotacji celowych na dofinansowanie zmiany istniejącego sytemu ogrzewania opartego
na paliwie stałym na ekologiczne.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY LEWIN BRZESKI NA
DOFINANSOWANIE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OGRZEWANIA OPARTEGO NA
PALIWIE STAŁYM NA EKOLOGICZNE
I.

INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Adres i dane Wnioskodawcy (wypełnia osoba fizyczna)
Wnioskodawca

Imię / Imiona
Nazwisko
PESEL
Seria
i nr
dowodu
osobistego
Dane adresowe:
- Kod / Miejscowość
Ulica
/Nr
domu/mieszkania
Dane do korespondencji
(wypełnić
w przypadku
innego adresu)
- Kod / Miejscowość
Ulica
/Nr
domu/mieszkania
E-mail
Nr telefonu
2. Adres i dane Wnioskodawcy (wypełnia wspólnota mieszkaniowa/osoba prawna, niedziałające
w celu osiągnięcia zysku)
Wnioskodawca
Nazwa podmiotu
NIP, REGON, KRS
Dane osoby
reprezentującej
Dane adresowe podmiotu
- Kod / Miejscowość
- Ulica /Nr
domu/mieszkania
Dane do korespondencji
(wypełnić w przypadku
innego adresu )
- Kod / Miejscowość
- Ulica /Nr
domu/mieszkania
Nr telefonu
3. Osoba upoważniona do kontaktowania się w sprawach wniosku
Imię, nazwisko
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Dane kontaktowe
Nr telefonu
II.

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU
1. Nazwa przedsięwzięcia (zaznaczyć właściwe)

-wymiana źródła ciepła polegająca na podłączeniu do sieci ciepłowniczej
-wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy
-wymiana źródła ciepła na piec zasilany prądem elektrycznym
-wymiana źródła ciepła na kocioł na olej opałowy
-wymiana źródła ciepła na kocioł opalany paliwem stałym- biomasą
-wymiana źródła ciepła na kocioł opalany paliwem stałym - ekogroszkiem
-wymiana źródła ciepła na pompę ciepła
2. Lokalizacja nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie
Miejscowość, adres
Oznaczenie ewidencyjne
(numer i obręb działki),
Numer księgi wieczystej
3. Informacja dotycząca sposobu wykorzystania budynku/lokalu mieszkalnego
Rodzaj nieruchomości objętej wnioskiem:
lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny, budynek wielorodzinny, inne
Powierzchnia ogółem budynku (m2)
Powierzchnia ogółem lokalu mieszkalnego (m2)
Powierzchnia ogrzewana ogółem budynku/lokalu mieszkalnego (m2)

4. Termin realizacji przedsięwzięcia
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia
Planowana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Przez datę zakończenia przedsięwzięcia rozumie się datę spisania końcowego protokołu odbioru robót lub
innego równoważnego dokumentu potwierdzonego przez wykonawcę na podstawie którego można stwierdzić
wykonanie zadania.
5. Charakterystyka przedsięwzięcia
a) opis stanu istniejącego
Rodzaj pieca podlegającego wymianie
(zaznaczyć właściwe i wpisać ilość sztuk)

Rodzaj stosowanego paliwa
(zaznaczyć właściwe)

-kocioł c.o.
-piece kaflowe
-kominek*
-inne……………………
-węgiel
-ekogroszek
-koks
-drewno

…………. szt.
…………. szt.
…………. szt.
…………. szt.

Średnia ilość stosowanego paliwa w skali roku
(w tonach)
Moc kotła (jeżeli wiadoma) w kW
Rok produkcji/montażu kotła
(zaznaczyć właściwe)
Rok budowy budynku
(zaznaczyć właściwe)
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Czy budynek posiada ocieplone ściany?
(zaznaczyć właściwe)
Czy planowana jest likwidacja wszystkich
dotychczasowych źródeł ciepła?
(zaznaczyć właściwe)

tak, …….%
nie
tak
nie

Jeżeli w wierszu powyżej zaznaczono "nie",
należy wskazać przyczynę braku likwidacji
(dopuszcza się tylko przypadki opisane
regulaminie)

b)

opis stanu docelowego

Rodzaj ogrzewania docelowego
(zaznaczyć właściwe)

-ekogroszek
-biomasa, drewno
-gaz
-olej opałowy
-prąd elektryczny
-ciepło sieciowe
-pompa ciepła …..

Moc źródła ciepła w kW
Sprawność źródła ciepła w %
Pełna nazwa nowego źródła ciepła
(typ/model, producent)

Nazwa i adres wykonawcy
III.

DANE FINANSOWE
1. Koszty przedsięwzięcia:

1.

Koszt całkowity wymiany istniejącego źródła ciepła (brutto)

[zł]

2.

Wnioskowana kwota dotacji (brutto)

[zł]

W przypadku przyznania dotacji środki finansowe należy przekazać na konto:
3

Nazwa banku ……………………………………………………………………………………….
Numer konta …………………………………………………………………….…………………..
Oświadczam, że zadanie polegające na zmianie istniejącego systemu ogrzewania na ekologiczne źródło
ciepła (właściwe zaznaczyć):

4
będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł
nie będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł
IV.
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią uchwalonego Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Lewin Brzeski dotacji
celowej na dofinansowanie zmiany istniejącego sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne,
i go akceptuję.
2. Jestem (zaznaczyć właściwe):
a) właścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
b) współwłaścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Zgoda
pozostałych współwłaścicieli stanowi załącznik do niniejszego wniosku o dofinansowanie,
c) najemcą lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, działającym za zgodą
właściciela. Zgoda właściciela stanowi załącznik do niniejszego wniosku o dofinansowanie,
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d) (inny tytuł prawny) .................……….………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Do chwili złożenia niniejszego wniosku korzystałem / nie korzystałem z dotacji z innych źródeł
publicznych na zmianę systemu ogrzewania w nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku
(zaznaczyć właściwe).
Łączna kwota uzyskanych wszystkich dotacji na zmianę systemu ogrzewania w nieruchomości/ będącej
przedmiotem niniejszego wniosku nie przekracza całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych
fakturami VAT i rachunkami.
4. Jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
normami i zaleceniami producentów urządzeń.
5. Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego urządzenia są/będą fabrycznie nowe, dopuszczone
do użytkowania na terenie Polski.
6. W związku ze zmianą systemu ogrzewania trwale likwiduję dotychczasowe źródła ogrzewania
(wszystkie dotychczas służące ogrzewaniu piece, kotły opalane paliwem stałym tj. węglem, koksem itp.).
7. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich przepisów wykonawczych, inwestycja
wymaga/nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych lub zamiaru budowy
(zaznaczyć właściwe).
8. Utrzymam trwałość przedsięwzięcia przez okres 5 lat od daty przyznania dotacji.
9. Zostałem poinformowany, że Gmina Lewin Brzeski zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli
przedsięwzięcia przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jego realizacji oraz sposobu eksploatacji
nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.
10. Zostałem poinformowany, że w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami
Regulaminu lub w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, udzielona dotacja podlega zwrotowi
wraz z należnymi odsetkami.
11. Jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT (zaznaczyć właściwe)
Z tyłu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje / nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT *(w
przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwoty netto)
12. Przekazuję swoje dane i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, w tym przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r.
poz.992 z późn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego wniosku. Dane osobowe zawarte we wniosku
i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb złożonego wniosku. Dane stanowiące
informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie.
13. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
14. Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku
…………………………………
………………………………………………………….…………
(miejscowość, data )
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Załączniki do wniosku (należy zaznaczyć tylko załączane dokumenty):
1. □ Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem (nie dotyczy
wspólnot mieszkaniowych).
2. □Zgodę właściciela/współwłaściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego
wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu.
3. □W przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego
lub innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych.
4. □W przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na zmianę systemu
grzewczego.
5. □Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z
informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Brzeskiego) – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą
Prawo budowlane.
6. □Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z innych form wsparcia finansowego na modernizację
systemu ogrzewania, na nieruchomości/w lokalu wskazanym we wniosku.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Lewin Brzeski ………………………………..
BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski
WNIOSEK
O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY LEWIN BRZESKI NA
DOFINANSOWANIE ZMIANY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OGRZEWANIA OPARTEGO NA
PALIWIE STAŁYM NA EKOLOGICZNE
W związku z zawarta umową Nr ……………………….. z dnia ………………….. o przyznanie dotacji
w wysokości………………………………………………………………............................(słownie:
…………………………………………………………………………………………............złotych środków
budżetu gminy Lewin Brzeski na dofinansowanie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym na ekologiczne proszę o wypłatę dotacji do zainstalowanego i pracującego ekologicznego źródła ciepła
w budynku
mieszkalnym/lokalu
mieszkalnym
położonym
w ……………………………………....…………………. przy ulicy ………………………………… .
Do wniosku załączam następujące dokumenty (zaznaczyć):
protokół odbioru technicznego lub oświadczenie sporządzone przez uprawnione osoby lub jednostki,
wykonujące zmianę systemu ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym
lub palenisk oraz montażu nowego źródła ogrzewania;
odbioru technicznego i oddania instalacji sporządzonego przez specjalistyczną firmę w przypadku
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (pomp ciepła)
kserokopie zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę potwierdzających
poniesione wydatki – oryginały do wglądu;
kserokopia umowy z dostawcami ciepła sieciowego/energii elektrycznej/gazu lub uzyskane warunki na
włączenie się do sieci (w przypadku podłączenia do sieci) – oryginały do wglądu;
dokumentację fotograficzna przedstawiająca stan przed i po realizacji zadania - na zdjęciach powinny być
widoczne elementy identyfikujące zainstalowane urządzenie, np. tabliczki znamionowe, itp.
dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania;
dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia grzewczego do bezpiecznego użytkowania, np.
deklaracja zgodności, certyfikat,
kserokopia certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań wydanego przez jednostkę
posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej
w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji,
potwierdzających spełnienie wymogów odpowiednio: 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 3035:2012 dla kotłów na biomasę oraz 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 dla kotłów
na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym, w przypadku zastosowania tego typu urządzeń,
Oświadczam, że wszystkie kotły na paliwo stałe zostały trwale zlikwidowane.
…………………………………..
czytelny podpis
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