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UCHWAŁA NR VIII/65/19
RADY MIĘJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub instalacji
nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta
Łabiszyna
Na podstawie art. 7 ust. l pkt l i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. póz. 506), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r. póz. 799, póz. 1356, póz. 1564, póz. 1592, póz. 1648 i póz. 1722 oraz z 2019 r. póz. 42,
póz. 412, póz. 452, póz. 1123 i póz. 1211) uchwala się co następuje:
§1. 1. Udziela się osobom fizycznym dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami
stałymi lub instalację nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
miasta Łabiszyna.
2. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny może być udzielone jedno
dofinansowanie.
3. Finansowanie lub dofinansowanie
w szczególności domów letniskowych.

nie dotyczy

nieruchomości

wykorzystywanych

sezonowo,

4. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
5. W przypadku wymiany
dotychczasowego źródła ciepła.

źródła

ciepła

warunkiem

uzyskania dotacji

jest trwała

likwidacja

6. Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, o której mowa w ust. l wynosi
z budżetu Gminy Łabiszyn 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych brutto).
7. Wybór osób fizycznych, którym zostanie udzielona dotacja nastąpi spośród osób, które w 2019 r.
zgłaszały na piśmie zamiar wymiany lub instalacji nowego źródła ciepła na podstawie oceny zwartości obszaru
zabudowy, na którym położony jest budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, jednak
nie więcej niż na 4 inwestycje.
8. Warunkiem uzyskania dotacji przez osoby, o których mowa w ust. 7 jest nieotrzymanie na inwestycję
dofinanasowania z innych środków publicznych.
9. Dotacja przysługuje osobom, o których mowa w ust. 7 również wtedy, jeżeli do czasu podpisania umowy
z Gminą Łabiszyn inwestycja została zrealizowana, pod warunkiem, że realizacja nastąpiła w 2019 r.
§ 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Nr
Y/36/19 Rady Miejskiej wŁabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania
dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie Gminy Łabiszyn" (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 1938).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza1 się Burmistrzowi Łabiszyna.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Teresa Paliwoda
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Uzasadnienie
Zasadniczym celem udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi
lub instalację nowych niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
miasta Łabiszyna jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Warunkiem niezbędnym do
uzyskania efektu niskiej emisji, jest przede wszystkim zachęcenie mieszkańców gminy Łabiszyn do
wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i tym samym udzielenie dotacji do wymiany jednego źródła
ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, w kwocie łącznie
4 000 zł brutto. Taki sam efekt można osiągnąć w przypadku instalacji nowych źródeł ciepła, jeżeli będą
spełniały określone warunki.
Zgodnie z zapisem art. 7 ust. l pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z
2019 r., póz. 506) zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej.
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z zapisem art. 403 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., póz. 799 z późn. zm.), może
polegać na udzieleniu dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych.
Uchwała jest uzupełnieniem realizacji celu wynikającego z uchwały Nr Y/36/19 Rady Miejskiej
wŁabiszynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na
wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy
Łabiszyn" (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 1938). Możliwości finansowe Gminy Łabiszyn pozwalają na
dodatkowe dofinansowanie 4 inwestycji w kwocie po 4 000 zł brutto każda - co zdaniem jej organów
przyczni się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta Łabiszyna. W związku z tym, że z terenu
Łabiszyna osoby fizyczne pismenie zgłaszały już zainteresowanie otrzymaniem dofinansowania, to nie ma
potrzeby dokonywania kolejnych naborów wniosków, a wystarczająca jest jedynie analiza danego
przypadku poprzez ocenę położenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w
obszarze zwartej zabudowy, gdzie emisja zanieczyszeń jest bardziej skumulowana. Nie ma również
potrzeby ustalenia całkowicie nowych zasad udzielania dotacji celowej, obejmujących w szczególności
kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania - poza wynikającymi z niniejszej uchwały - gdyż wystarczające
w tej materii jest odpowiednie (wprost, ze zmianami, bądź wcale) zastosowanie przepisów uchwały Rady
Miejskiej w Łabiszynie Nr Y/36/19 (o czym stanowi § 2 niniejszej uchwały).
Podjęcie niniejszej Uchwały wynika również z realizacji dokumentu pn.: „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Łabiszyn", przyjętego uchwałą nr XVI/129/16 Rady Miejskiej wŁabiszynie
z dnia 7 września 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoaa
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