
Uchwała Nr 599/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 18 października 2012 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 (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1
Przyjmuje się Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Lublin 

określający zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, 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) pompy ciepła. 

§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) Programie - rozumie się przez to Program Ograniczania Niskiej Emisji, 
2) Beneficjencie - rozumie się przez to uczestnika Programu, posiadającego 

tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu, wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, 

3) Udzielającym dotacji - rozumie się przez to gminę Lublin, 
4) Komisji - rozumie się przez to zespół osób powołanych przez Prezydenta 

do rozpatrywania wniosków, 
5) Efekcie ekologicznym - rozumie się przez to wielkość ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń pyłowych, 
6) Zadaniu - rozumie się przez to realizację jednej z inwestycji wymienionej 

w § 1. 

§ 3
Program ma na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

w szczególności zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa 
stałego w piecach i kotłowniach pracujących na potrzeby centralnego 
ogrzewania. 

————————————————————————————————————————————————————
Strona 1 z 6Id: SCGRQ-ASDZP-HYMDU-HEJDJ-RJAUM. Podpisany



§ 4
Zadania realizowane w ramach Programu finansowane są z budżetu miasta 

Lublin, do wysokości określonej corocznie przez Radę Miasta Lublin. 

Rozdział 2.
Warunki uczestnictwa w Programie i tryb rozpatrywania wniosków 

§ 5
Beneficjentami Programu są: 
1) Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osoby fizyczne, 
b) wspólnoty mieszkaniowe, 
c) osoby prawne. 

2) Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami 
prawnymi. 

§ 6
Dotacja przysługuje na realizację zadań w nieruchomościach i lokalach 

zlokalizowanych w granicach adninistracyjnych miasta Lublin, realizowanych 
w roku określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 7 ust. 2. 

§ 7
1. Podstawą uczestnictwa w Programie jest złożenie wniosku, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający 
tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu. 

2. Informacja o naborze i sposobie składania wniosków zamieszczana jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 8
Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję wg kryteriów: 
1) kolejność złożonych wniosków, 
2) osiągnięty efekt ekologiczny przy realizacji zadania, 
3) kompletność i poprawność złożonego wniosku. 

§ 9
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną 

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie 
przysługuje od niego odwołanie. 

Rozdział 3.
Zasady udzielania i tryb rozliczania dotacji 

§ 10
Zadania punktowane są w zależności od osiągniętego efektu ekologicznego, 

wg poniższej tabeli: 
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Lp. Źródło energii Punktacja 
1. miejska sieć 

ciepłownicza 
100 

2. energia elektryczna 100 
3. pompa ciepła 100 
4. gaz 80 
5. olej opałowy 70 

§ 11
Zadanie dotowane jest do 50% jego wartości. 

§ 12
Wypłata dotacji następuje na podstawie umowy zawartej między 

Beneficjentem, a gminą Lublin. 

§ 13
Umowa określa w szczególności: 
1) strony umowy, 
2) nazwę zadania wraz z jego lokalizacją, 
3) wysokość przyznanej dotacji, 
4) sposób wypłaty dotacji. 

§ 14
Dotacja wypłacana jest na rachunek bankowy wskazany w umowie, po 

zakończonym zadaniu, na podstawie złożonego wniosku o rozliczenie dotacji 
stanowiącego załącznik nr 2. Do wniosku dołączane są oryginały rachunków 
i faktur. 

§ 15
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych 

realizacji zadania, w szczególności na: 
1) koszty demontażu palenisk węglowych, 
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 źródłem ogrzewania, 
4) koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i niezbędnej 

przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, 
5) koszty zakupu i montażu pompy ciepła. 

§ 16
Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas 

istniejących palenisk węglowych. Zrealizowane zadanie wymienione w § 1 ma 
być jedynym źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. Za jedyne 
odstępstwo uznaje się istnienie kominka dekoracyjnego opalanego drewnem. 
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§ 17
Dotacje nie mogą być wykorzystywane na: 
1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania, 
2) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia 

mieszkań, 
3) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych. 

§ 18
Udzielający dotacji zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania 

warunków umowy o udzieleniu dotacji. W celu kontroli urządzeń grzewczych, 
Beneficjent zobowiązany jest do udostępnienia nieruchomości upoważnionym 
pracownikom Urzędu Miasta Lublin. 

§ 19
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, zgodnie 
z § 1. 

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe 

§ 20
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 21
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 599/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lublin 

dla realizacji zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

I. Rodzaj zadania
□  podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
□  instalacja ogrzewania elektrycznego
□  instalacja ogrzewania gazowego
□  instalacja ogrzewania olejowego
□  budowa pompy ciepła

II. Dane wnioskodawcy 
1. Imię i Nazwisko (nazwa) .............................................................................................
2. PESEL (Regon) ..........................................................................................................
3. NIP ..............................................................................................................................
4. Adres zamieszkania ....................................................................................................
5. Adres korespondencyjny .............................................................................................
6. Tytuł prawny do nieruchomości ...................................................................................

III. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego
................................................................................................................................................
IV. Numer rachunku bankowego

V. Lokalizacja zadania
................................................................................................................................................
VI. Szacunkowa wysokość kosztów na realizację zadania
........................................... zł
VII. Planowany termin realizacji zadania 
................................................................................................................................................
Załączniki:
□ wypis z księgi wieczystej wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku 
□ akt notarialny
□ inne (jakie) .......................................................................................................................................

............................................... ...........................................................
(Data złożenia wniosku) (Podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie:
Pouczony  o  odpowiedzialności  wynikającej  z  art.  233  §1  Kodeksu  karnego:  "  Kto,  składając  
zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  innym  postępowaniu  
prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze  
pozbawienia wolności do lat 3."
1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że znana mi 

jest odpowiedzialność wynikająca z art. 233 Kodeksu karnego.
2. W przypadku podpisania umowy o przyznaniu dotacji celowej, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich  danych osobowych,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  29 sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Znana mi jest treść uchwały nr 599/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Lublin. 

4. Wnioskowana dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

............................................................... .....................................................
(data) (Podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 599/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r.

WNIOSEK
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu miasta Lublin

dla zrealizowanego zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Data zawarcia umowy ..........................................................................................................
Numer umowy ......................................................................................................................
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy (nazwa) ...........................................................................
PESEL (Regon) .....................................................................................................................

I. Rodzaj zrealizowanego zadania
□  podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
□  instalacja ogrzewania elektrycznego
□  instalacja ogrzewania gazowego
□  instalacja ogrzewania olejowego
□  budowa pompy ciepła

1. Liczba trwale zlikwidowanych palenisk na paliwo stałe .....................................................
2. Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni na paliwo stałe .....................................................
3. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń .........................................................................
4. Moc zlikwidowanych urządzeń ..........................................................................................
5. Moc zainstalowanych urządzeń ........................................................................................

II. Poniesione koszty  zadania 
................................................................................................................................................
III. Termin realizacji zadania
................................................................................................................................................
IV. Załączniki:
□ dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na inwestycję

Lp. Faktura (rachunek) nr Data wystawienia Kwota

Razem

□ umowa z dostawcą medium grzewczego (jeśli przepisy tego wymagają)

......................................... ................................................
      (Data złożenia wniosku) (Podpis Wnioskodawcy)

Oświadczenie:

1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że 
znana mi jest odpowiedzialność wynikająca z art. 233 kodeksu karnego.

2. Wnioskowana dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

............................................ ................................................
       (data)   (Podpis Wnioskodawcy)
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