DOTACJA NA WYMIANĘ PIECÓW WĘLOWYCH
Informacje ogólne
Dotacja celowa polega na pokryciu kosztów związanych z
wymianą źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne,
w tym ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, podłączenie
do sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. pelletem, ekogroszkiem nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych.
Wysokość dotacji
100% poniesionych nakładów finansowych, lecz nie więcej
niż:
• 3000 złotych brutto – na zakup proekologicznych urządzeń
grzewczych dla budynku mieszkalnego,

• 5000 złotych brutto – dla wspólnoty mieszkaniowej na zakup węza cieplnego.
Kto może się ubiegać?
• osoby fizyczne, będące najemcami, właścicielami lub
współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych,
• wspólnoty mieszkaniowe.
Dotacje skierowane są wyłącznie dla osób fizycznych nie
prowadzących działalności gospodarczej w danym lokalu lub
budynku mieszkalnym.
Co trzeba zrobić?
• złożyć wniosek na stosownym formularzu dostępnym

w Urzędzie Miasta,
•d
 o wniosku należy dołączyć tytuł prawny do nieruchomości,
•o
 świadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
w budynku lub lokalu.
Terminy
Wnioski są rozpatrywane w kolejności wg daty wpływu kompletnych wniosków do wyczerpania puli zaplanowanych środków na
ten cel w budżecie miasta. Wnioski należy składać od 1 stycznia
do 15 października każdego roku. Formularze złożone po tym
terminie będą rozpatrywane w kolejnym roku kalendarzowym.
Kontakt:
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
w Urzędzie Miasta Lubawa, pok. nr 9, telefon 89 645 53 25

MIEJSKIE KARTY LOJALNOŚCIOWE
Lubawska Karta Dużej Rodziny

Lubawska „Karta Dużej Rodziny” ma na celu:
1) z większenie dostępności rodzinom wielodzietnym do oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i rehabilitacyjnej,
2) w
 zmacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,
3) p
 oprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji
rodzin wielodzietnych.
Karta jest wydawana bezpłatnie.
Kto może się ubiegać?
Rodzina wielodzietna, także rodzina zastępcza i rodzinne
domy dziecka, mająca na utrzymaniu troje i więcej dzieci w
wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole
lub w szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25
roku życia, w której wszystkie dzieci i rodzice mieszkają na
terenie Lubawy pod wspólnym adresem.
Karta wydawana jest przez Urząd Miasta Lubawa równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, rodzicom oraz dzieciom, które ukończyły 3 rok życia, a osobą
upoważnioną do ich odbioru jest Wnioskodawca.
Co trzeba zrobić?
Warunkiem otrzymania Karty dla uprawnionych członków
rodziny jest złożenie wniosku w biurze Ewidencji Ludności
i Działalności Gospodarczej na parterze Urzędu Miasta Lubawa osobiście przez rodzica.
Do wniosku o wydanie należy załączyć następujące dokumenty:
1) w
 przypadku rodziców lub opiekunów – ksero dowodu
tożsamości,
2) w
 przypadku dzieci w wieku szkolnym – ksero aktualnej
legitymacji szkolnej,
3) w
 przypadku studentów do 25 roku życia – ksero legitymacji studenckiej,
4) w
 przypadku rodzin zastępczych – ksero postanowienia
sądu,
5) w
 przypadku rodzinnych domów dziecka – ksero postanowienia sądu.
Terminy
• Wnioski o wydanie lub przedłużenie Karty będą rozpatrywane na miejscu,
• Karta wydawana będzie na okres 1 roku kalendarzowegood 1 stycznia do 31 grudnia lub krótszy – na okres spełniania warunków niezbędnych do otrzymania Karty przez
rodzinę.
W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia informacji o tym fakcie w
Urzędzie Miasta Lubawa i jest uprawniony do wystąpienia o
wydanie wtórnika Karty.

Korzyści:
Karta wraz z dokumentem dowodu tożsamości pozwala na
korzystanie ze zniżek, które zaproponowali partnerzy i instytucje Programu.

• W Programie uczestniczyć może także dziecko/dzieci
mieszkańca do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia
lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Katalog zniżek i ulg jest dostępny na stronie internetowej
Urzędu Miasta Lubawa.

Jak otrzymać Kartę?
Wnioskodawca przedstawia wraz ze złożonym wnioskiem do
wglądu dowód tożsamości oraz dołącza kserokopię jednego
z następujących aktualnych dokumentów:
•p
 ierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem iławskiego Urzędu Skarbowego poświadczającą rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego dokumentu,
• urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną
skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzedni rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgonie z identyfikatorem UPO.
W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej
strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Iławie,
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku.
W przypadku osób, które zamieszkały na terenie Miasta Lubawa w roku kalendarzowym złożenia wniosku o wydanie
Lubawskiej Karty Mieszkańca, warunkiem jej otrzymania
jest okazanie złożonego w Urzędzie Skarbowym w Iławie
formularza ZAP-3 (Zgłoszenia aktualizacji osoby fizycznej
z podanym aktualnym adresem zamieszkania.

Kontakt:
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
w Urzędzie Miasta Lubawa, pok. nr 5 (parter), tel. 89 645 53 19

Lubawska Karta Seniora

LUBAWSKA KARTA SENIORA to system zniżek dla Seniorów, czyli osób powyżej 60. roku życia zaoferowanych przez
Partnerów Programu – instytucje oraz przedsiębiorców.
Zasady korzystania z Lubawskiej Karty Seniora:
• Kartę może uzyskać osoba, która w dniu złożenia wniosku
ukończyła 60 lat i jest mieszkańcem Lubawy,
• w celu uzyskania Karty należy złożyć wniosek w Urzędzie
Miasta Lubawa w biurze Ewidencji Ludności i Działalności
Gospodarczej na parterze budynku,
• wyrobienie Karty jest bezpłatne,
• Karta wydawana jest bezterminowo.
Jak korzystać z Lubawskiej Karty Seniora?
Karta upoważnia do korzystania ze zniżek zaproponowanych
przez Partnerów.
Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym
tożsamość, np. z dowodem osobistym.
W przypadku utraty Karty fakt ten należy zgłosić w Urzędzie; uczestnik Programu otrzyma jej duplikat.
Urząd Miasta Lubawa pośredniczy również w wydawaniu
Ogólnopolskiej Karty Seniora na podstawie zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem Manko. Karty są wydawane na
miejscu, bezpłatnie po wypełnieniu wniosku (dowód osobisty
należy przedłożyć do wglądu).
Kontakt:
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
w Urzędzie Miasta Lubawa, pok. nr 5 (parter), tel. 89 645 53 19

Lubawska Karta Mieszkańca

Zasady programu:
• Lubawską Kartę Mieszkańca może otrzymać osoba pełnoletnia, której miejscem zamieszkania jest Gmina Miejska Lubawa i która rozlicza podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Iławie na rzecz Lubawy.

Wykaz zniżek, ulg i przywilejów, z których może korzystać
Użytkownik Lubawskiej Karty Mieszkańca
Miejski Ośrodek Kultury, Kino „Pokój”, Miejska Biblioteka
Publiczna:
- bilety na seanse filmowe w kinie „Pokój” w cenie 15 zł,
- bilety na koncerty, spektakle teatralne, warsztaty – 10%,
- wydawnictwa i gadżety promocyjne – 15% zniżki.
Ośrodek Sportu i Rekreacji:
- korzystanie z siłowni – 10%,
- korzystanie z Parku linowego – 10%,
- korzystanie z lodowiska – 10%,
- wypożyczenie łyżew – 10%,
- korzystanie z kortów tenisowych – 10%,
- korzystanie z sauny – 10%.
Żłobek Miejski Akademia Maluszka:
- opłata za pobyt dziecka w Żłobku – 15%.
Przedszkole Miejskie:
-o
 płata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 100%.
Kontakt:
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
w Urzędzie Miasta Lubawa, pok. nr 5 (parter), tel. 89 645 53 19
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