Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/303/2018
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 lutego 2018 r.

REGULAMIN
udzielenia dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł
ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Lipna

I.
Informacje ogólne:
1. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez
wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych, polegającą na
podłączeniu w/w obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady ubiegania się o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków
oraz obowiązujące druki formularzy.
II.

Wnioskodawcy:
O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania
nieruchomością położoną na terenie Gminy Miasta Lipna, na której planowane jest
podłączenie budynku jednorodzinnego mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej, tj.:
właściciele, współwłaściciele nieruchomości lub użytkownicy wieczyści. W każdym przypadku
budynek mieszkalny jednorodzinny powinien być wykorzystywany w całości na własne
potrzeby mieszkaniowe.

III.
Przedmiot dofinansowania:
1. Dofinansowaniu podlega wyłącznie podłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
do miejskiej sieci ciepłowniczej.
2. Dotacja obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
3. Dofinansowanie nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych
sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność
gospodarcza.
IV.
Wysokość dofinansowania:
1. Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi łącznie 4.000 zł, lecz nie więcej niż do
wysokości poniesionych kosztów, w tym:
· z budżetu Gminy Miasta Lipna: 2.000 zł,
· ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
(WFOŚiGW): 2.000 zł.
2. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z
realizacją zadania, po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty,
później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.
3. Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2018 rok to łącznie 60.000 zł (30.000 zł
budżet Gminy Miasta Lipna oraz 30.000 zł z WFOŚiGW w Toruniu). Oznacza to, że ze wsparcia
może skorzystać 15 nieruchomości / obiektów.
V.
Termin oraz warunki składania wniosków o dofinansowanie:
1. Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć w wersji papierowej Wniosek
o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Wniosek można pobrać:
· za pośrednictwem strony internetowej www.umlipno.pl w zakładce Środowisko,
· osobiście w Urzędzie Miejskim w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, w pokoju
nr 17.
3. Wnioski można składać wyłącznie w okresie naboru, który zostanie ogłoszony na stronie
Urzędu Miejskiego w Lipnie co najmniej na 7 dni kalendarzowych przez rozpoczęciem
przyjmowania wniosków.
4. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne
załączniki wymienione we wniosku.
6. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest opinia na temat możliwości podłączenia
nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, wydana przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Lipnie. Wnioski o wydanie warunków podłączenia do sieci, należy składać
bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600
Lipno.
7. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane, ani związane z wymianą źródła ciepła
na inne, niż wskazane w rozdziale III punkt 1 niniejszego Regulaminu.
8. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Lipnie, Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno.
9. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Lipnie w
godzinach pracy Urzędu (tel. 54 288 42 33), adres email: swidurskid@umlipno.pl
10. Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie
realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę Miasta Lipna dofinansowania z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
VI.
Kryteria zakwalifikowania do dofinasowania:
1. Wnioski złożone w terminie naboru zostaną ocenione pod kątem następujących kryteriów:
· techniczna możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej, udokumentowana pozytywną
opinią uzyskaną od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie,
· odległość od istniejącej sieci ciepłowniczej – w pierwszej kolejności będą kwalifikowane
nieruchomości zlokalizowane najbliżej istniejącej sieci ciepłowniczej,
· kolejność zgłoszeń, która zadecyduje w przypadku, gdyby większa niż zaplanowana dla
przedsięwzięcia liczba Wnioskodawców kwalifikowała się do objęcia wsparciem, na
podstawie kryteriów wymienionych wyżej.
2. Pierwszych 15 Wnioskodawców spełniających przyjęte wymogi zostanie zakwalifikowanych
na listę podstawową przedsięwzięcia, która zostanie przekazana do WFOŚiGW w Toruniu,
celem uzyskania dotacji na realizację zadania.
3. Lista wniosków zakwalifikowanych do wsparcia zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www. umlipno.pl.
4. Pozostali Wnioskodawcy zostaną wpisani na listę rezerwową, z możliwością uzyskania
wsparcia w przypadku rezygnacji podmiotów z listy podstawowej.
5. Gmina Miasta Lipna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zgłoszonego do
wymiany źródła ciepła na miejscu u Wnioskodawcy przed zakwalifikowaniem do
dofinansowania, po wcześniejszym poinformowaniu Wnioskodawcy o oględzinach.
VII.
Działania po stronie Gminy Miasta Lipna:
1. Złożenie w imieniu Wnioskodawców do WFOŚiGW w Toruniu wniosku o dotację celową na
wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.
2. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji w postaci promesy)
podejmowane będą następujące działania: podpisanie umowy przez Gminę z WFOŚiGW w
Toruniu o przyznanie dotacji oraz podpisanie umowy przez Gminę z Wnioskodawcą.

VIII.
Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji:
1. Zawarcie umowy o udzielenie dotacji nastąpi po uzyskaniu promesy na dotację z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
2. Warunki realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia oraz terminy wykonania zadania zostaną
zawarte w umowie dotacji.
3. Po wykonaniu zadania, Wnioskodawca przedkłada do Urzędu Miejskiego w Lipnie Wniosek o
rozliczenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we Wniosku o przyznanie dotacji oraz
wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty
przyznanej dotacji.
4. Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania
zadania (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin z wykonania zadania pod kątem zgodności
z Umową).
5. Gmina Miasta Lipna zastrzega sobie prawo do skontrolowania przedmiotu Umowy dotacji,
przed podpisaniem protokołu z wykonania zadania.
6. Przekazanie Wnioskodawcy dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na
rachunek Gminy Miasta Lipna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.
7. Wzór Wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik do Umowy o udzielenie dotacji.
IX.

Informacje o środkach odwoławczych:
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niego odwołanie.

