Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Lądka Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.09.2020
BURMISTRZA LĄDKA ZDROJU
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy
Lądek - Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na
korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),
art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.), oraz Uchwały nr XLVI/297/2017 Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z
dnia 25 września 2017 r w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla
osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu
Gminy Lądek – Zdrój prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz
kryterium ekologicznego, zarządzam, co następuje
§1
1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek - Zdrój na
wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu
widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Inwestycji i
Rozwoju.
§3
Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek – Zdrój oraz publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek – Zdrój oraz na stronie internetowej
www.ladek.pl.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia nr 0050.09.2020 Burmistrza Lądka – Zdroju z dnia 13 stycznia 2020 r.

Burmistrz Lądka – Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z
budżetu Gminy Lądek - Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i
kryterium ekologicznego.
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta i Gminy Lądek – Zdrój
ul. Rynek 31
57 – 540 Lądek - Zdrój
1. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
zamieszkałe na terenie Gminy Lądek – Zdrój oraz posiadające tytuł prawny do
nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, w tym wspólnoty
mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej
kotłowni.
2. Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na następujące
nowe źródła ciepła, tj. wymianę nisko sprawnych i nie ekologicznych kotłów i pieców
węglowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lądek- Zdrój na:
1) pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - gruntowe i
powietrzne;
2) kotły gazowe kondensacyjne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
3) kotły na węgiel i drewno wg normy PN-EN 303–5:2012, w klasie 5 (dotyczy
nieruchomości zlokalizowanych poza obszarem strefy A i B ochrony uzdrowiskowej.
W przypadku strefy C ochrony uzdrowiskowej należy dołączyć zaświadczenie
operatora sieci, o braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci gazowej)
4) kotły elektryczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
3. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.
posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia m. in.: zgodnie z
wymogami prawa budowlanego, geologicznego, energetycznego, lokalnego itp.
4. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja
wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem,
zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem: pieców przedstawiających
wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochroną konserwatorską, występowania
kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny
pomieszczenia mieszkalnego (kominek nie służy do ogrzewania lokalu/budynku
mieszkalnego). W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od
przewodu kominowego.

5. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru
nowego źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia

realizację zadania zgodnie niniejszymi zasadami, przepisami prawa, w tym ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

6. Wnioskodawca może uzyskać dotację w formie refundacji poniesionych kosztów
po zrealizowaniu inwestycji w wysokości do 50% poniesionych wydatków całego
przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Umowy dotacyjne podpisywane będą po rozpatrzeniu wniosków, nie wcześniej niż od
dnia 02.03.2020 r.
9. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały wykonane przed
podpisaniem umowy dotacyjnej.
10. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane na danej nieruchomości może być udzielona
tylko jeden raz.
11. Wszystkie urządzenia montowane w ramach dotacji muszą być fabrycznie nowe oraz
spełniające wszystkie wymagane normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce.
Miejsce i termin składania wniosku:
1. Wiosek o dofinansowanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pok. Nr 1) Urzędu
Miasta i Gminy w Lądku – Zdroju w terminie od dnia 20.01.2020 r. do dnia
14.02.2020 r.
2. Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane
3. Wnioski, które wpłyną do siedziby urzędu przed lub po wyznaczonym terminie
składania wniosków nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania wniosków w
formie faksu lub maili.
4. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinien być podpisany przez
osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością.
5. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące przedsięwzięcia
instalacji kotła elektrycznego do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W
pozostałych przypadkach wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu, pod
warunkiem ich kompletności.
Wszystkie szczegółowe zasady dotyczące udzielania dofinansowania zostały określone w
Regulaminie określającym zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy Lądek- Zdrój,
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę

źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia
kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
Dostępna pula środków finansowych w 2020 r. wynosi 58 000,00 zł.
Załączniki do ogłoszenia o naborze:
1. Wiosek o udzielenie dotacji
2. Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji.

