
 
 

 

Karta usług realizowanych 
w Starostwie Powiatowym w Ełku 

nr – 3/R 

 

Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
tel. +48 87 621 83 00, fax. +48 87 621 83 39 

www.powiat.elk.pl                                   powiat@powiat.elk.pl  

Nazwa sprawy 

Udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Ełckiego na zadania służące 

ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na 

ekologiczne źródła ciepła, na terenie powiatu ełckiego. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 
Uchwała Nr XXX.238.2017 r. Rady Powiatu Ełckiego z dnia 27 kwietnia 
2017 r.  

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek 
2. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w 

której będzie realizowane zadanie, 
3. W przypadku budynku stanowiącego współwłasność – oświadczenie 

wszystkich pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację 
inwestycji przez Wnioskodawcę wraz z dokumentem pełnomocnictwa 

udzielonego Wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, 

upoważniającego Wnioskodawcę do podpisania umowy oraz pobrania dotacji - 

w razie niepodpisania umowy przez wszystkich współwłaścicieli 
Opłaty brak 

Sposób dostarczenia 
dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście, względnie przesłać na 
adres Starostwa Powiatowego w Ełku 
 

Miejsce złożenia 
dokumentów 

Biuro Starosty Ełckiego, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter,   pokój 127 

www.powiat.elk.pl 

Tel.  (87) 621 83 00 e-mail: sekretariat@powiat.elk.pl 

Fax. (87) 621 83 39 

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym 

pracownikiem kieruje do niego interesanta. 

Sprawę załatwia i udziela 
szczegółowych wyjaśnień 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 375 (II piętro),  tel. (87) 

615 65 54 

e – mail: katarzyna.ryk@powiat.elk.pl 

Godziny urzędowania Poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30. 

Termin załatwienia sprawy Dany rok budżetowy 

Sposób załatwienia sprawy 

1. Przyjęcie wniosku, 
2. Weryfikacja dokumentów, 
3. Sporządzenie protokołu stwierdzającego obecność węglowego źródła 
ciepła, 
4. Podpisanie umowy, 
5. Przekazanie środków na konto Wnioskodawcy, 
6. Kontrola i sporządzenie protokołu odbioru. 



Tryb odwoławczy brak 

Informacje dodatkowe 

Wnioskodawcę – rozumie się przez to osobę fizyczną. 
 

Dotacja przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów zwianych z 

zakupem nowego źródła ciepła oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych 

z podłączeniem nieruchomości do sieci ciepłowniczej i wynosi: 

1)   3 000,00 PLN (brutto) – dla ekologicznych źródeł ciepła wymienionych  

2) 2 500,00 PLN (brutto) – w przypadku podłączenia nieruchomości 

zabudowanej budynkiem do sieci ciepłowniczej, 

3)  2 000,00 PLN (brutto)  - w przypadku podłączenia samodzielnego lokalu w 

budynku do sieci ciepłowniczej. 

 

O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do władania nieruchomością 
przeznaczoną na cele mieszkaniowe, w której zmierza dokonać zmiany 

systemu  ogrzewania węglowego na ekologiczne w ramach zadania, na które 

udzielona będzie dotacja; 

2) nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą 
powierzchnie użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem). 

 

 Dotacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie                             

i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i 

posiadają dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski. 

 

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, 

finansowanych lub dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. 

podwójnego finansowania). 

 

Wniosek należy złożyć przed zakupem nowego, ekologicznego systemu 

ogrzewania i wymianą istniejącego systemu ogrzewania, wskazując typ 

urządzenia. 

 

Wypłata dotacji nastąpi w terminie 5 dni roboczych na rachunek Inwestora po 

przedstawieniu nieopłaconej faktury wystawionej na Inwestora z terminem 

płatności 14 dni, obejmującej zakresem dotację celową wskazaną w § 1. 

 

Podstawą rozliczenia dotacji będą dokumenty wskazane w załączniku nr 2 do 

Regulaminu w części B, przedłożone przez Inwestora, po zakończeniu prac 

związanych ze zmianą sytemu ogrzewania, w tym dokumenty potwierdzające 

stan urządzenia grzewczego zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu. 

 

Niewykorzystana cześć dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie 

terminu wykorzystania dotacji. 

Od kwot dotacji zwróconych po terminach określonych w ust. 1 nalicza się 
odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od 

dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 1. 

Dotacja: 

1)  wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 



2)  pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

-   podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania 

dotacji. 

Zwrotowi podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie                                   

z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości. 

Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się począwszy od dnia: 

1)  przekazania z budżetu Powiatu dotacji wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem; 

2)  następującego po upływie terminów zwrotu określonego  w ust. 3 w 

odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.  

 

Umowa może być rozwiązana, w każdym czasie jej realizacji w trybie 

natychmiastowym poprzez złożenie przez Powiat oświadczenia w tej sprawie,  

w razie stwierdzenia, że: 

1) Inwestor nie przystąpił lub odstąpił od realizacji zadania, 

2) Inwestor nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie, bądź 
Regulaminie. 

Umowa może być rozwiązana, w każdym czasie jej realizacji za porozumieniem 

Stron. 

 

  

 

 

 


