
 

 

                                                                                                       Załącznik do Uchwały Nr XVIII/125/2016 
        Rady Miejskiej w Libiążu  
        z dnia 16 września 2016 r. 
 

 
Regulamin udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła 

 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Libi ąż 
 

§ 1 
Regulamin określa zasady przyznawania dotacji z budżetu gminy Libiąż dla osób fizycznych będących 
właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie gminy Libiąż, na 
wymianę starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, dla potrzeb ogrzewania mieszkań i budynków 
mieszkalnych. 

 
§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) nowym źródle ciepła – należy przez to rozumieć: 

a) kotły węglowe lub na biomasę spełniające wymogi klasy 5, wg normy PN-EN 303-5:2012 
potwierdzonej przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), 
bez dodatkowego rusztu ani możliwości jego montażu oraz elektrofiltrów,  

b) kotły gazowe,  
c) kotły olejowe, 
d) ogrzewanie elektryczne, 

2) starym źródle ciepła – należy przez to rozumieć kotły i piece węglowe nie spełniające wymogów 
klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012; 

3) koszcie kwalifikowanym – należy przez to rozumieć koszt demontażu starego źródła ciepła, 
modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ciepła, modernizacji systemu odprowadzania 
spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania, zakupu i montażu 
nowego źródła ciepła.  

 
§ 3 

Ustala się wysokość dotacji do 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4.000,00 zł (słownie: cztery 
tysiące złotych 00/100) na zainstalowane nowe źródło ciepła, o którym mowa w § 2 pkt 1). 

 
§ 4 

1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed przystąpieniem do wymiany 
źródła ciepła. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, a umowy na udzielenie dotacji, 
będą zawierane do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na ten cel  
w danym roku budżetowym. 

3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych, będą realizowane  
w pierwszej kolejności w roku następnym, pod warunkiem zabezpieczenia środków na ten cel  
w budżecie gminy. 

 
§ 5 

1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 
1) imię i nazwisko, adres wnioskodawcy; 
2) odpis z księgi wieczystej; 
3) opis zadania, które ma być objęte dotacją i planowany termin realizacji; 
4) oświadczenie, że właściciel posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła; 
5) sposób przekazania dotacji. 

2. Po weryfikacji wniosku, właściciel nieruchomości zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy 
o dotację. 

3. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w ust.1 i nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym 
terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 
 



 

 

 
 

§ 6 
Umowa o udzielenie dotacji określa:  

1) opis zadania; 
2) termin wykonania zadania; 
3) wysokość dotacji; 
4) sposób przekazania dotacji. 

§ 7 
1. Po wykonaniu zadania wnioskodawca przedkłada wniosek o wypłatę dotacji, do którego winien 

dołączyć:  
1) oświadczenie o zainstalowaniu nowego źródła ciepła; 
2) dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła;  
3) dokumenty potwierdzające poniesione koszty wraz z dowodem zapłaty;  
4) dokument potwierdzający zgodność kotła węglowego lub na biomasę z klasą 5, wg normy PN-EN 

303-5:2012 wystawiony przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 
(PCA). 

2. Warunkiem wypłaty dotacji jest zgoda właściciela na dokonanie oględzin nieruchomości, pod kątem 
wykonania zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji.   

3. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu dokumentów oraz pozytywnym wyniku oględzin 
zainstalowanego nowego źródła ciepła, przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Miejskiego  
w Libiążu.  

4. Dotacja zostanie przekazana właścicielowi w sposób określony w umowie o udzielenie dotacji. 


