
UCHWAŁA NR VII/80/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 25 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na 
dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, 650, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, 
poz. 1722, poz. 2161 z 2019 r., poz. 42, poz. 452) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLVI/608/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia 
źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 2985), wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) nowym źródle ciepła- należy przez to rozumieć wysokosprawne 
i ekologiczne źródło ciepła spełniające kryteria określone w ninejszym regulaminie, zasilane paliwem 
stałym, gazowym, olejowym, prądem elektrycznym lub spalające biomasę (o parametrach określonych 
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej);";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Zasady udzielania i rozliczenia dotacji celowej z budźetu Gminy 
Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, 
zwane dalej Zasadami, określają warunki na jakich następuje wspieranie przedsięwzięć zmierzających do 
poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła 
w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw 
stałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Lubicz.";

3) w § 3:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "§ 3.5. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do 
ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum B, określone 
w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności 
energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających 
ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających 
ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. W przypadku nie spełnienia 
wymogów co najmniej klasy B dla kotłów na paliwa ciekłe lub gazowe, w uzasadnonych przypadkach 
możliwe jest udzielenie dotacji po pisemnym potwierdzeniu przez komisję powołaną przez Wójta Gminy 
parametrów technicznych oraz efektywności energetycznej.",

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie: "§ 3.12. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uchruchomienie 
nowego źródła ciepła.",

4) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4.4. Dotacja na zakup i uruchomienie nowego źródła ciepła udzielona na 
wniosek:

1) osoby prowadzącej działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis, zgodnie z przepisami: 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L, 
Nr 352 z 24.12.2013);

2) na wniosek rolnika prowadzącego działalność na potrzeby rolnictwa stanowi pomoc de minimis, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);

3) osoby prowadzącej działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa stanowi pomoc de minimis, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 
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art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie

Uchwała ma na celu doprecyzowanie już istniejących zasad dofinansowania z budźetu Gminy wymiany
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

W § 1 pkt 8 uzupełniono charakterystykę nowego źródła ciepła jako źródło zasilane po wymianie
również paliwami stałymi.

W § 3 wprowadzono zapis określaljący klasę efektywności energetycznej na poziomie minimum B. Ma
to na celu stworznie wnioskodawcom możliwości wymiany starych kotłów wysokoemisyjnych na nowe
kotły na paliwo gazowe lub olejowe w lokalach oraz budynkach mieszkalnych. Wprowadzono też
możliwość udzielenia dotacji dla nowych źródeł ciepła szczególnie gazowych i olejowych po potwierdzeniu
przez komisję powołaną przez Wójta gminy, ograniczenia emisji na podstawie sprawności urządzenia i jego
parametrów technicznych.

W § 2 ust. 1, § 3 ust. 12, § 4 ust. 4 wprowadzono słowo "nowe" doprecyzowując możliwośc uzyskania
dotacji celowej tylko do wymiany na nowe źródło ciepła.

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 t.j.), pismem z dnia 22.02.2019 r., zwrócono się
do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o zgłoszenie ewentualnych uwag i zastrzeżen do projektu uchwały.

W dniu 08.03.2019r., (nr rej. 4006) wpłynęla odpowiedź Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, oraz w dniu 12.03.2019 r., (nr rej. 4167) odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o braku uwag do zgłoszonego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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