
Uchwała Nr 1046/XL/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 22 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji

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, z późn. zm.), art. 403 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje:

§ 1
W uchwale nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Ograniczania Niskiej Emisji wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Lublin określający zasady udzielania 
dotacji celowej na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na:
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
2) ogrzewanie elektryczne;
3) ogrzewanie gazowe;
4) ogrzewanie olejowe;
5) pompę ciepła;
6) system hybrydowy.

2. Trwała zmiana systemu ogrzewania dotyczy wyłącznie pracujących systemów ogrzewania opartych 
na paliwie stałym, które stanowią trwałe wyposażenie budynku/lokalu.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) programie - rozumie się przez to Program Ograniczania Niskiej Emisji;
2) Wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę/podmiot wnioskującą o udzielenie dotacji, posiadającą 

tytuł prawny do budynku lub lokalu, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, tytuł 
najmu lokalu komunalnego;

3) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu 
na jego formę prawną, zgodnie z art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06.2014);

4) pomocy de minimis - rozumie się przez to pomoc spełniającą warunki określone 
w art. 3 rozporządzenia 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. 
352 z 24.12.2013);

5) komisji - rozumie się przez to zespół osób powołanych przez Prezydenta Miasta Lublin 
do rozpatrywania wniosków;

6) efekcie ekologicznym - rozumie się przez to liczbę i moc zlikwidowanych palenisk i kotłów na paliwo 
stałe;

7) zadaniu - rozumie się przez to realizację jednej z inwestycji wymienionej w § 1;
8) system hybrydowy - mieszane systemy centralnego ogrzewania z wyłączeniem systemów opartych 

na paliwach stałych;
9) realizacji zadania - rozumie się przez to zakup towarów i usług w roku, o którym mowa w ogłoszeniu 

w § 7 ust. 1, związanych z jedną z inwestycji wymienionych w § 1;
10) koszt realizacji zadania - rozumie się przez to wydatki poniesione na zakup towarów i usług 

w okresie wskazanym jako termin realizacji zadania, zawartym w podpisanej umowie, o której mowa 
w § 12.”.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Wnioskodawcami mogą być:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
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c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
2. Dotacja przysługuje na realizację zadań w budynkach i lokalach, do których Wnioskodawca posiada tytuł 

prawny lub tytuł najmu lokalu komunalnego.”.
4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski rozpatrywane są przez komisję według następujących kryteriów:
1) kolejność złożonych wniosków;
2) kompletność i poprawność złożonego wniosku;
3) osiągnięty efekt ekologiczny.

2. Wnioski rozpatrywane są przez komisję do 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 podejmie dalsze rozpatrywanie kolejnych wniosków 
zgodnie z ust. 1.

4. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w roku 
określonym w ogłoszeniu o naborze rozpatrzenie złożonych wniosków o przyznanie dotacji nastąpi 
w kolejnych latach z zastrzeżeniem ust. 2.”.

5. § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych do realizacji zadania, 

w szczególności na:
1) koszty demontażu istniejących źródeł grzewczych na paliwo stałe;
2) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowego źródła ogrzewania z niezbędnym oprzyrządowaniem;
3) koszty zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania związanej 

z nowym sposobem ogrzewania;
4) koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonania przyłącza;
5) koszty podłączenia do sieci gazowej i wykonania przyłącza gazowego.

2. Dotacja nie może pokrywać wydatków poniesionych na realizację zadania, finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).”.

§ 2
Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. 

otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 3
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

po 14 dniach od ogłoszenia. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
  

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 1046/XL/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 lutego 2018 r.

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lublin dla realizacji zadania

w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko / nazwa
PESEL / REGON
NIP1

Adres zamieszkania 
Adres korespondencyjny
Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail

Opis Zadania
Lokalizacja
Ogrzewana powierzchnia [m2]
Tytuł prawny do budynku / lokalu
Nowy rodzaj ogrzewania2 Miejska sieć ciepłownicza

Elektryczne
Gazowe
Olejowe
Pompa ciepła

Liczba likwidowanych kotłów
i ich moc
Liczba likwidowanych pieców 
kaflowych i ich wymiary
Rodzaj i ilość rocznego zużycia 
paliwa stałego
Koszt Zadania
Planowany termin realizacji [od - do]
Przyznaną dotację proszę wypłacić na poniższy numer rachunku bankowego należący do 

…........................................................................................................................................................................

….....................................................
           (podpis Wnioskodawcy)
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Oświadczam że:

1. Likwidowane źródło grzewcze na paliwo stałe3 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  Lublin  nr  288/X/2015  z  dnia  22  października  2015  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu

    Ograniczania Niskiej Emisji z późn. zm.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udzielenia niniejszej dotacji,

     zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Do wniosku załączam:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania budynkiem/lokalem, w którym jest realizowane

   zadanie (uzupełnić jaki) …...............................................................................................................................,

-  zgodę współwłaścicieli/właściciela4 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)

1 nie dotyczy osób fizycznych
2 zaznaczyć właściwe
3 nie dotyczy kominków
4 dotyczy współwłasności budynku/lokalu
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 1046/XL/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 lutego 2018 r.

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

przy ul. …......................................................................

Lp. Rodzaj działania Koszt [zł]

Razem

...............…..................................................
     (podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik nr 3
do uchwały nr 1046/XL/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 22 lutego 2018 r.

WNIOSEK 
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu miasta Lublin dla zrealizowanego zadania 

w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko / nazwa
Adres zamieszkania
PESEL / REGON
NIP - nie dotyczy osób fizycznych
Numer umowy o udzielenie dotacji 

Opis Zadania
Lokalizacja zadania
Rodzaj nowego ogrzewania Miejska sieć ciepłownicza

Elektryczne
Gazowe
Olejowe
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]

W załączeniu:

1. Rachunki i faktury potwierdzające poniesione wydatki (nr, z dnia, kto wystawił, wartość)

    - …...................................................................................................................................................................

    - …...................................................................................................................................................................

    - …...................................................................................................................................................................

2. Inne (wymienić jakie)

    - …...................................................................................................................................................................

    - …...................................................................................................................................................................  

    - …...................................................................................................................................................................

    

................................................... ........................................................
     (data złożenia wniosku)          (podpis Wnioskodawcy)
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