
UCHWAŁA NR IV/30/19
RADY MIEJSKIEJ W WIELBARKU

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Wielbark 
na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie 

źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Wielbark

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 poz. 9941)) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 7992)) Rada Miejska w Wielbarku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielbark na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy Wielbark.

§ 2. Zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, 
tryb postępowania w sprawie udzielenia  dotacji i sposób jej rozliczenia, zawarte są w Regulaminie 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielbarka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady

Robert Marek Kwiatkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, 
poz. 1432,        poz. 2500

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 650, poz. 1356, poz. 1479, 
poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722, poz. 2161, z 2019r. poz. 42

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lutego 2019 r.

Poz. 1062



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/30/19

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 21 lutego 2019 r.

Regulamin trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielbark na 
dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła 

w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Wielbark

Rozdział 1.
Definicje

§ 1. 

Użyte w niniejszej uchwale pojęcia oznaczają:

1. Gmina - należy przez to rozumień Gminę Wielbark

2. Wnioskodawca – właściciel, współwłaściciel budynku jednorodzinnego lub najemca, właściciel lub 
współwłaściciel lokalu mieszkalnego, osoba składająca wniosek w ramach programu dofinansowania.

3. Beneficjent/inwestor - osoba/podmiot realizujący zadanie.

4. Stary system ogrzewania - nieefektywny system ogrzewania w budynku przed modernizacją 
z paleniskami mułowo-węglowymi, węglowymi lub na inne paliwa stałe.

5. Nowy system ogrzewania - wysokoefektywny, niskoemisyjny system ogrzewania, dofinansowany 
w ramach umowy dotacji.

6. Umowa - umowa o dofinansowanie podpisana po zakwalifikowaniu do uzyskania dofinansowania, 
podpisana przez obie strony: Beneficjenta i Gminę.

Rozdział 2.
Warunki i kryteria udzielania dotacji

§ 2. 

Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania z budżetu Gminy dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub 
lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy, obejmujące kryteria wyboru inwestycji do 
dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej wykorzystania i rozliczania.

§ 3. 

1. Dotacji, o której mowa w § 2, udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na 
wymianie istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. na paliwo stałe, 
na ogrzewanie wykorzystujące lokalne źródła energii odnawialnej oraz wprowadzające przyjazne dla 
środowiska nośniki energii.

2. Za ogrzewanie o którym mowa w § 3 ust. l uznaje się:

1) ogrzewanie gazowe;

2) ogrzewanie olejowe;

3) ogrzewanie elektryczne;

4) ogrzewanie na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem, 
spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza certyfikat wydany przez 
laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;
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5) kolektory słoneczne;

6) panele fotowoltaiczne;

7) pompy ciepła.

3. Montowane w ramach inwestycji urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do użytkowania 
na terenie Polski.

4. Dofinansowaniu nie podlega:

1) zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów 
i innych);

2) koszt montażu nowego źródła ogrzewania;

3) koszt demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania;

4) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, elektrycznej;

5) zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, w tym w szczególności wewnętrznej instalacji c.o.;

6) koszt wykonania projektu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń;

7) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego oraz modernizacja ogrzewania 
w budynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym jedno ekologiczne.

5. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała 
likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania (wszystkich dotychczas służących ogrzewaniu pieców, 
kominków, kotłów opalanych węglem , koksem, lub innym paliwem stałym).

6. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić w 
przypadku, gdy stanowi ono wyłącznie element ozdobny lokalu lub budynku i jest trwale odłączony 
od przewodów kominowych, co potwierdzi opinia kominiarska.

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.

§ 4. 

1. Do ubiegania się o dotację uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne.

2. Podmioty wymienione w ust. l, muszą posiadać tytuł prawny do władania nieruchomością zlokalizowaną 
na terenie Gminy, na której realizowane będzie zadanie.

§ 5. 

1. Wysokość dotacji na zmianę systemu ogrzewania wynosi 50% kosztów inwestycji, o której mowa w § 
3 ust. l, jednak nie więcej niż 4.000 zł.

2. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 3 ust. l niniejszego Regulaminu, dofinansowana jest również 
z innych źródeł publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze 
środków budżetowych Gminy, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych 
fakturami VAT lub rachunkami.

§ 6. 

Dotacja przyznawana jest tylko raz dla danego budynku lub lokalu mieszkalnego.
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Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

§ 7. 

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie dotacji wg wzoru stanowiącego 
załącznik do niniejszego regulaminu. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji 
polegającej na wymianie Starego systemu ogrzewania na Nowy system ogrzewania.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie od 2 stycznia do 31 stycznia , z tym  że w 2019 
roku wniosek składa się w terminie od 6 maja  do 31 maja.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. l, należy dołączyć:

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem wraz ze wskazaniem 
numeru księgi wieczystej;

2) zgodę właściciela lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawca 
nie jest właścicielem lokalu, zgoda właściciela powinna obejmować wskazanie numeru księgi wieczystej 
danej nieruchomości;

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności lub innych form wspólnego władania 
nieruchomością – zgodę lub podpis pod wnioskiem wszystkich uprawnionych właścicieli;

4) dokumentację fotograficzną obrazującą Stary system ogrzewania przed przystąpieniem do realizacji zadani;

5) aktualną ofertę cenową na zakup Nowego systemu ogrzewania objętego wnioskiem o dofinansowanie, lub 
inny aktualny dokument potwierdzający wartość zakupu planowanego Nowego systemu ogrzewania.

4. Wszystkie wnioski poddawane są kwalifikacji wstępnej.

5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, 
a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

6. Kompletne wnioski przekazywane są do zaopiniowania przez Burmistrza Wielbarka.

7. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

§ 8. 

1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 7, stanowi podstawę do zawarcia umowy dotacji 
pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.

2. Burmistrz Wielbarka zawiadamia pisemnie wnioskodawców o przyznaniu dotacji i terminie podpisania 
umowy.

3. Przed podpisaniem umowy Wnioskodawca dostarczy pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez 
Starostę Szczycieńskiego) – jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

4. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany w umowie rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 30 dni 
od zawarcia umowy dotacji;

§ 9. 

1. Rozliczenie dotacji Beneficjent składa w terminie do 14 dni od daty zakończenia inwestycji, tj. daty 
protokołu o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, jednak nie później niż do dnia 30 listopada roku, w którym została 
udzielona dotacja.

2. Rozliczenie otrzymanej dotacji zawiera:

1) udokumentowanie kosztów inwestycji (kopia faktury VAT lub rachunku zakupu wystawiona na 
Beneficjenta) – z potwierdzeniem zapłaty faktury, rachunki wystawione na Beneficjenta po dacie zawarcia 
umowy o dotację;
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2) protokół odbioru Nowego systemu ogrzewania podpisany przez Beneficjenta i osobę/podmiot 
odpowiedzialne za montaż urządzenia;

3) dokument potwierdzający likwidację starych źródeł ciepła (poświadczenie zezłomowania, utylizacji kotła);

4) opinia kominiarska (jeśli jest wymagana);

5) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania;

6) protokół próby szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego;

7) dokumentację fotograficzną, przedstawiającą zainstalowany Nowy system ogrzewania.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 10. 

Informację o zrealizowanych dotacjach na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza 
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy 
w danym roku kalendarzowym Burmistrz Wielbarka poda do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na 
tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wielbarku  oraz na stronie internetowej urzędu.
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………………., dnia …………… 
 
 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wielbark do inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy Wielbark. 

I. Dane wnioskodawcy:  

 
1. Nazwisko i imię  

 

 

2. Adres zamieszkania/siedziby 

 

 

3. Adres do korespondencji 

 

 

4. Telefon kontaktowy, e-mail 

 

 

5. Bank 

Numer konta 

 

 

6. Dowód tożsamości 

 

 

7. PESEL 

 

 

8. NIP 

 

 

9.  Dane pełnomocnika 

 

 

 

II. Informacje dotyczące wnioskowanego zadania 
 

Lokalizacja zadania 

 

Stan prawny nieruchomości, na której ma być 

realizowane zadanie 

 

 

 

(*) 

- właściciel nieruchomości 

- współwłaściciel 

- inne 

 

(*) – właściwe zaznaczyć 

Stan aktualny 

 

 

Indywidualna  kotłownia węglowa o mocy [kW] 

 

Ilość palenisk na paliwo stałe [szt.] 

 

Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku [tony] 

 

Powierzchnia ogrzewana lokalu [m
2
] 

 

Czy budynek jest ocieplony i w jakim %  

 

Planowana do trwałej likwidacji ilość palenisk 

węglowych 

 

Załącznik do Regulaminu, stanowiącego

Załącznik do Uchwały nr IV/30/19

Rady Miejskiej w Wielbarku

z dnia 21 lutego 2019 roku
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III. Realizacja i finansowanie zadania 
 

1. Planowane terminy 

realizacji zadania 

 

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 

  

2.  

Planowane źródła finansowania i wysokość środków finansowych [zł] 

 

środki własne 

 

 

dofinansowanie z innych 

źródeł 

 

Wnioskowana dotacja 

 

Całkowity koszt zadania 

 
 

 

 

 

……………..…, dnia ………………………   …………………………………………… 

 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

IV. Oświadczenia 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią uchwały nr …………………………….. Rady Miejskiej 

w Wielbarku z dnia  ……………………  w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i 

sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Wielbark na dofinansowanie inwestycji związanych z 

ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy Wielbark. 

 

 

 
……………..…, dnia ………………………   …………………………………………… 

 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE. L 

2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz. Urz. UE. L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Gmina Wielbark, ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark, REGON 510743278, NIP 7451811247,  

tel. 896218312, email: sekretariat@wielbark.com.pl 
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj.:  

a) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w zakresie 

udzielenia dotacji;  

b) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

w tym m.in.: obowiązków wynikających z przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej; 
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3. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, między innymi 

osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą 

przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), ale również podmioty trzecie 

zapewniające usługi: prawne, pocztowe, informatyczne. 

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie 

z ww. praw dla osób, których dane dotyczą, dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskego w 

Wielbarku oraz u inspektora ochrony danych. 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane: 

a) dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą 

przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, do 

końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia; 

b) dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, będą przetwarzane przez okres 

wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub 

do czasu ich zrealizowania; 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ubiegania się o dotację. 

8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem 

praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony 

danych: 

Tomasz Trzciałkowski Tel.: +48 511793443 email: kontakt@idpo.pl 

 

V. Załączniki do wniosku(*)  

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem wraz 

ze wskazaniem numeru księgi wieczystej; 

2) zgodę właściciela lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku 

gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu, zgoda właściciela powinna obejmować wskazanie 

numeru księgi wieczystej danej nieruchomości; 

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności lub innych form wspólnego 

władania nieruchomością – zgodę lub podpis pod wnioskiem  wszystkich uprawnionych właścicieli; 

4) dokumentację fotograficzną obrazującą Stary system ogrzewania przed przystąpieniem do realizacji 

zadania ; 

5) aktualną ofertę cenową na zakup Nowego systemu ogrzewania objętego wnioskiem 

o dofinansowanie, lub inny aktualny dokument potwierdzający wartość zakupu planowanego Nowego 

systemu ogrzewania. 

6) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

 
…………………………………………… 

 

(podpis wnioskodawcy) 

Objaśnienie: 

* niepotrzebne skreślić 
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