
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/488/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 lipca 2014 r.  

Regulamin 
określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy na realizację
zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza,

polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Legnicy 

§ 1
1. Regulamin  określa  zasady  udzielania  dotacji  celowej,  obejmujące  w  szczególności

kryteria wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych do dofinansowania oraz tryb postępowania
w  sprawie  udzielenia  dotacji  i  sposób  jej  rozliczania  na  trwałą  zmianę  systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
1)  podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie gazowe,
3) ogrzewanie olejowe,
4) ogrzewanie elektryczne,
5) odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne i pompy ciepła).

2. Środki  finansowe na  udzielenie  dotacji  celowej  pochodzić  będą  z  funduszy celowych
przeznaczanych na ochronę środowiska oraz z budżetu miasta Legnicy. 

3. Dofinansowane  w  formie  dotacji  celowej  mogą  być  przedsięwzięcia  inwestycyjne
określone w Programie ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy, służące ochronie
powietrza mające na celu zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń (PM2,5, PM10, SO2,
NO2, CO2, benzo(a)pirenu).

4. Dofinansowane mogą być  przedsięwzięcia  inwestycyjne,  które nie  korzystały z innych
możliwości dofinansowania.

§ 2
1. Wysokość  dofinansowania  wynosi  do  45  %  udokumentowanych  kosztów

kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot
mieszkaniowych i nie więcej niż 5 000 zł dla pozostałych podmiotów wymienionych w §3
ust.1.  

2. Dotacja  może  być  udzielona  wyłącznie  na  dofinansowanie  kosztów  kwalifikowanych
przedsięwzięcia,  poniesionych  w  okresie  od  01.01.2011  r.  do  31.12.2018  r.,
w szczególności:
1) demontażu palenisk węglowych,
2) zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania,
3) zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji (wraz z grzejnikami) związanej

z nowym źródłem ogrzewania,
4) likwidacji,  modernizacji  lub  budowy  nowego  systemu  odprowadzania  spalin

niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego ogrzewania,
5) podłączenia  do  sieci  ciepłowniczej  w  zakresie  wykonania  wewnętrznej  instalacji

centralnego ogrzewania z wyłączeniem węzła cieplnego, 
6) zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii.

3. Dotacja może być przyznana po wykonaniu prac objętych wnioskiem.
4. Dofinansowaniem  objęte  są  tylko  takie  urządzenia,  które  zostały  wykonane  jako

fabrycznie  nowe i zamontowane po raz pierwszy,  a  także spełniające  właściwe normy
i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski. 



5. Od  zasady  likwidacji  pieca  węglowego  można  odstąpić  gdy  piece  objęte  są  ochroną
konserwatora zabytków pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem
kominowym, poświadczonego opinią kominiarską. 

6. Dotacja  przysługuje  tylko  raz  na  dany  lokal  czy  budynek  bez  względu  na  ilość
dokonanych zmian sposobu ogrzewania.

§ 3
1. Do korzystania z dotacji uprawnione są:

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

2) jednostki sektora finansów publicznych.
2. Podstawą przyznania dotacji jest złożenie wniosku - wzór wniosku stanowi załącznik nr 1

do Regulaminu.
3. Do wniosku należy dołączyć  kopie dokumentów wymienionych w załączniku nr 2 do

Regulaminu (oryginały do wglądu).
4. Na  stronie  www.legnica.eu oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Legnica,  podana

zostanie informacja o terminie składania wniosków. Wnioski należy składać w Kancelarii
Urzędu  Miasta  Legnicy.  Za  datę  złożenia  wniosku  uważa  się  datę  jego  wpływu  do
Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy. 

5. Wnioski  niekompletne  i  nieprawidłowo  wypełnione,  po  bezskutecznym  wezwaniu  do
uzupełnienia, zostaną odrzucone.

6. Odrzucone zostaną wnioski złożone po wymaganym terminie i z powodu następujących
błędów formalnych:
1) złożenie wniosku bez wymaganych załączników,
2) złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną,
3) złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu,

7. Do rozpatrywania wniosków powołana zostanie zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy
komisja. 

8. Wnioski rozpatrywane będą w/g następujących kryteriów :
1) termin i poprawność złożenia wniosku,
2) wielkość efektu ekologicznego osiągniętego poprzez realizację przedsięwzięcia.

9. Komisja rozpatrując wniosek dokonuje wizji w lokalu/budynku potwierdzając protokołem
dokonaną inwestycję.

10. Procedura przyznawania dotacji będzie realizowana przez komisję, do wysokości środków
zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta Legnicy w danym roku budżetowym.

11. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel  w danym
roku budżetowym,  wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej  kolejności
w następnym roku budżetowym. 

12. Pozytywne  rozpatrzenie  wniosku  jest  podstawą  do  zawarcia  umowy  cywilno-prawnej
pomiędzy Gminą Legnica a wnioskodawcą.

13. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty zawarcia
umowy.

§ 4
Podstawę  rozliczenia  dotacji  stanowić  będą  dokumenty  dołączone  do wniosku,  o  których
mowa w §3 ust.3. 

http://www.legnica.eu/

