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Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie 

inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w 

budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno 

 

 

§  1.  Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, 

polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Szczytno. 

2. Celem udzielenia dotacji jest wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii 

odnawialnej oraz wprowadzania przyjaznych dla środowiska nośników energii. 

3. O udzielenie dotacji mogą się ubiegać: 

1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali 

mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych; 

3) wspólnoty mieszkaniowe. 

4.  Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, skierowane są wyłącznie do osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w danym lokalu lub budynku 

mieszkalnym. 

5. Warunkiem uzyskania dotacji jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez: 

a) likwidację wszystkich tradycyjnych palenisk mułowo-węglowych lub węglowych 

 i zainstalowanie niskoemisyjnego źródła ciepła. Przez likwidację tradycyjnych 

palenisk mułowo-węglowych lub węglowych rozumie się usunięcie z nieruchomości 

wszystkich czynnych nieefektywnych pieców/kotłów mułowo-węglowych lub 

węglowych. Nie dotyczy pieców kaflowych trwale odłączonych od przewodów 

kominowych, stanowiących wyłącznie element ozdobny lokalu lub budynku; 

b) wymianę kotła c.o. z tradycyjnym paleniskiem mułowo-węglowym lub 

węglowym, na efektywne źródło ciepła (np. kocioł na biomasę, pelet, gaz, olej 

opałowy) spełniającego wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej 

według normy PN-EN 303-5:2012, wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z 

zastosowaniem odnawialnego źródła energii. 

6. Dotacja przyznawana jest tylko raz dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego. 

7. Ilekroć jest mowa o: 

a) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Szczytno 

b) Wnioskodawca  - osoba lub podmiot, będąca właścicielem, współwłaścicielem 

bądź użytkownikiem budynku, składająca wniosek o dofinansowanie; 

c) Beneficjent – wnioskodawca, z którym zawarto umowę o dofinansowanie, 

realizujący zadanie na podstawie umowy; 



PROJEKT 
załącznik do uchwały nr …….. 

Rady Gminy Szczytno 

Z dnia 31 stycznia 2018 r. 

2 

 

d) Stary system ogrzewania - nieefektywny system ogrzewania w budynku przed 

modernizacją z paleniskami mułowo-węglowymi lub węglowymi. 

e) Nowy system ogrzewania - wysokoefektywny, niskoemisyjny system ogrzewania, 

dofinansowany na podstawie umowy. 

f) Umowa - umowa o dofinansowanie podpisana po zakwalifikowaniu się 

Wnioskodawcy do uzyskania dofinansowania, podpisana przez obie strony: 

Beneficjenta i Gminę Szczytno. 

§  2.  Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

1. Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła w 

budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na nieruchomościach na terenie gminy 

Szczytno. 

2. Dotacją nie będą objęte inwestycje, które zostały wykonane przed dniem wejścia w 

życie niniejszego regulaminu. 

3. Dotacja na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na 

wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie 

Gminy Szczytno może być przyznana: 

1) na wymianę, w budynku lub lokalu mieszkalnym, starego, nieefektywnego źródła 

ciepła, na nowe, efektywne i ekologicznie źródło ciepła, a w szczególności na: 

a) ogrzewanie gazem, 

b) ogrzewane olejem opałowym, 

c) ogrzewanie energią elektryczną, 

d) ogrzewanie z zastosowaniem odnawialnego źródła energii; 

2) na wymianę nieefektywnego kotła c.o. z paleniskiem mułowo-węglowym lub 

węglowym, na efektywne źródło ciepła (np. kocioł na biomasę, pelet, gaz, olej 

opałowy) spełniającego wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej 

według normy PN-EN 303-5:2012, wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z 

zastosowaniem odnawialnego źródła energii. 

4. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe, zamontowane po 

raz pierwszy. 

5. Dotacją nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze (np. termowentylatory, grzałki 

elektryczne w piecach kaflowych, grzejniki na naftę, propan - butan i inne). 

6. Dotacja przysługuje Beneficjentowi, u którego funkcjonował będzie wyłącznie nowy 

ekologiczny system ogrzewania przy jednoczesnej likwidacji dotychczasowego starego 

systemu ogrzewania. 

7. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru 

nowego źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia 

realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem. 

§  3.  Źródła finansowania 

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Szczytno. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z 

wymianą źródła ciepła na terenie gminy Szczytno ustalana jest w uchwale budżetowej 

Gminy Szczytno na dany rok. 
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3. Beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% kosztów zakupu urządzenia 

grzewczego jednak nie więcej niż 5.000,00 zł brutto. 

§  4.  Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji, w okresie:  

od 1 lutego do 30 czerwca danego roku, składa w Urzędzie Gminy Szczytno pisemny 

wniosek. Do wniosku załącza się w szczególności: 

1) oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do budynku lub lokalu 

mieszkalnego; 

2) zgodę współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego na modernizację 

ogrzewania, w przypadku gdy prawo do nieruchomości stanowi przedmiot 

współwłasności; 

3) zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych 

albo innego podmiotu, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest użytkownik budynku lub 

lokalu mieszkalnego; 

4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na 

zmianę systemu grzewczego; 

5) dokumentację fotograficzną istniejącego systemu ogrzewania przed realizacją 

zadania; 

6) aktualną ofertę cenową sprzedaży urządzenia, objętego wnioskiem  

o dofinansowanie, lub inny dokument potwierdzający wartość urządzenia. 

2. Jeżeli wysokość środków zaplanowanych w budżecie nie pozwala na pozytywne 

rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków o pierwszeństwie dofinansowania decydować 

będzie kolejność złożenia wniosków - decyduje moment wpływu wniosku do Urzędu Gminy 

Szczytno. 

3. Wszystkie złożone wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej przez właściwy referat 

Urzędu Gminy Szczytno. 

4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do 

jego uzupełnienia, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek 

pozostanie bez rozpatrzenia. 

5. Kompletne wnioski przekazywane są na bieżąco do zaopiniowania Komisji, której skład 

i tryb pracy określa Wójt Gminy Szczytno odrębnym zarządzeniem. 

6. Umowy o dofinansowanie zawierane są na podstawie pozytywnie zaopiniowanych 

wniosków, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym 

roku budżetowym. 

7. Wójt Gminy Szczytno zawiadamia Wnioskodawcę o przyznaniu dotacji i terminie 

podpisania umowy. 

8. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji,  nie jest decyzją 

administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego  

i nie przysługuje od niego odwołanie. 

9. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany w umowie rachunek bankowy wnioskodawcy 

w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

10. Przed podpisaniem Umowy wnioskodawca musi dostarczyć pozwolenie na budowę i 

warunki przyłączenia do sieci oraz dokumentację techniczną projektu -  o ile są wymagane.  
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11. Osobie ubiegającej się o udzielenie dotacji, której wniosek nie został zakwalifikowany 

do realizacji nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

12. Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz 

podwójnego finansowania). 

§  5.  Sposób rozliczenia dotacji 

1. Po zakończeniu zadania i uruchomieniu instalacji Beneficjent niezwłocznie zawiadamia 

Gminę o zakończeniu prac składając w Urzędzie Gminy Szczytno pisemny wniosek o 

rozliczenie dotacji zawierający udokumentowane koszty inwestycji. Do wniosku załącza 

się w szczególności: 

1)  kserokopię faktury VAT lub rachunku zakupu urządzenia grzewczego (oryginał 

faktury lub rachunku do wglądu dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem) 

wystawione na wnioskodawcę  po dacie zawarcia umowy o dotację, wraz z 

potwierdzeniem zapłaty faktury; 

2) dokument potwierdzający likwidację starych źródeł ciepła (np. poświadczenie 

zezłomowania, utylizacji urządzenia); 

3) protokół odbioru montażu urządzenia grzewczego sporządzony przez Beneficjenta 

i wykonawcę instalacji; 

4)  dokumentację fotograficzną przedstawiającą zainstalowane urządzenie; 

6)  inne dokumenty, których załączenie uznane jest za konieczne do rozliczenia 

dotacji lub wynika z przepisów prawa. 

2. Zwrot dotacji niewykorzystanych, pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości lub 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem następuje na zasadach określonych przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§  6.  Wójt Gminy Szczytno może określić w drodze zarządzenia wzory wniosków i innych 

niezbędnych dokumentów, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację 

celową. 


