
UCHWAŁA NR XLIV/370/2018
RADY GMINY IŁAWA

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a) i lit. b), 
ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Regulamin udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą 
systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotowej uchwały zostaną zabezpieczone w budżecie 
Gminy Iława.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iławy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 lutego 2018 r.

Poz. 950



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/370/2018 

Rady Gminy Iława z dnia 23 lutego 2018 r. 

 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Iława 

 

Rozdział 1. 

Zasady ogólne i kryteria udzielania dotacji celowej 

 

§ 1. 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej (zwanej dalej 

dotacją) na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych położonych na terenie gminy Iława. Celem udzielenia dotacji 

jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Iława, w szczególności pyłowych, z pieców 

kaflowych, kominków oraz niskowydajnych, nieekologicznych kotłów. 
2. System ogrzewania proekologicznego obejmuje: 

1) ogrzewanie gazem, olejem opałowym, energią elektryczną, 

2) ogrzewanie paliwem stałym przy użyciu kotła bezrusztowego, bez możliwości montażu dodatkowego rusztu, 

z automatycznym załadunkiem paliwa, spełniającego wymagania klasy 5 w zakresie emisji zanieczyszczeń i 

sprawności cieplnej według normy PN-EN 303 –5:2012. 
3. Dotacja obejmuje nakłady finansowe poniesione na zakup urządzeń grzewczych opalanych paliwem 

gazowym, olejowym, paliwem stałym oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię 

elektryczną. 

4.Nie udziela się dotacji na: 

1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych, 

2) wymianę istniejącego proekologicznego systemu ogrzewania, 

3) wykonanie prac projektowych, 

4) pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania. 

 

Rozdział 2. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie dotacji i wysokość dotacji 

 

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany adres budynku mieszkalnego lub mieszkanie w budynku 

wielorodzinnym. 
2. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację na zakup 

proekologicznych urządzeń grzewczych, z zastrzeżeniem zapisów ujętych w rozdziale 3 niniejszego 

Regulaminu, a mianowicie w treści § 8. ust. 6. oraz § 8. ust. 7. 
§ 3. 1. 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. 

2. 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. 

§ 4. Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 60% poniesionych nakładów finansowych na zakup 

urządzeń grzewczych określonych w § 1 ust. 3 lecz nie więcej niż  2 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego 

lub jednego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. 
§ 5. Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych poniesionych przez inne podmioty (zakaz 

podwójnego finansowania). 
 

Rozdział 3. 

Rozpatrywanie wniosków 

 

§ 6. 1. Podmiot, o którym mowa w rozdziale 2, ubiegając się o przyznanie dotacji jest zobowiązany do złożenia 

wniosku według ustalonego wzoru. 
2. Wnioski składa się: 
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1) w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, 

2) w terminie od 1 stycznia do 15 października, 

3) w sekretariacie Urzędu Gminy w Iławie, 

4) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława.                      

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do 

Urzędu Gminy w Iławie. 

3. Dotacją objęte są wyłącznie kompletne wnioski, złożone przez podmioty kwalifikujące się do uzyskania 

dotacji, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 
§ 7. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu, do wysokości środków finansowych 

zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 
§ 8. 1. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 3, po stwierdzeniu ich 

kompletności, rozpatrywane są przez trzyosobową Komisję, składającą się z pracowników Urzędu Gminy w 

Iławie, powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Iława.  
2. Komisja sporządza ze swoich czynności protokół i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Iława. 

3. Na podstawie zatwierdzonego protokołu, w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku przez komisję, 

następuje zawarcie umowy cywilnoprawnej, według ustalonego wzoru, o udzielenie dotacji lub odmowa 

udzielenia dotacji, w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku. 

4. Umowa zawierana jest, po okazaniu do wglądu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosku o 

przyznanie dotacji, pomiędzy Gminą Iława a wnioskodawcą. 

5. Wnioski odpowiadające wymogom formalnym, na które nie udzielono dofinansowania w roku budżetowym, 

w którym złożono wniosek, mogą być zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w następnym roku 

budżetowym, jednak z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane w danym roku kalendarzowym przed terminem 

rozpoczęcia realizacji zadania, wskazanym w umowie, podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą i Gminą na 

zmianę systemu ogrzewania. 

7. Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed wejściem w życie niniejszego 

Regulaminu. 

 

Rozdział 4. 

Wypłata dotacji 

 

§ 9. 1. Kwota dofinansowania zostanie przelana na wskazane we wniosku konto bankowe wnioskodawcy w 

terminie do 30 dni od dnia podpisaniu umowy o przyznanie dotacji.  
2. Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy. 

 

Rozdział 5. 

Sposób rozliczenia dotacji celowej 

 

§ 10. 1. Po realizacji zadania wnioskodawca, w terminie wskazanym w umowie, przedkłada wniosek o 

rozliczenie dotacji według ustalonego wzoru. 
2. Na oryginałach rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki zamieszczana jest adnotacja 

dotycząca objęcia wydatku dotacją z budżetu Gminy Iława. 

3. Rozliczenie dotacji następuje w terminie do 30 dni od zakończeniu zadania, jednak nie później niż do 15 

grudnia roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. 
4. Dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku niedotrzymania warunków 

umowy. 
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