
UCHWAŁA NR XV/147/19
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy na lata 

2020-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 ze 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396), Rada Miejska w Iławie 
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 Miasta Iławy 
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotowej uchwały zostaną zabezpieczone w budżecie 
Miasta Iławy.

§ 3. Traci moc, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchwała Nr XXXIX/334/17 z dnia 24 kwietnia 
2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu 
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

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

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Iławie

Michał Młotek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 03 grudnia 2019 r.

Poz. 5778



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/147/19

Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 25 listopada 2019 r.

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ 
SYSTEMU OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE W BUDYNKACH 

MIESZKALNYCH NA TERENIE MIASTA IŁAWYNA LATA 2020-2024

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 węglowego na ogrzewanie proekologiczne 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych położonych na terenie Miasta Iławy. Celem 
udzielenia dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta Iławy, 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 
i sprawności cieplnej według normy PN-EN 303 – 5:2012,

3) przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

3. Dotacja obejmuje nakłady finansowe poniesione na:

1) zakup i montaż urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, olejowym, paliwem stałym oraz 
innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną, zamontowanych po raz pierwszy;

2) wykonanie instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania;

3) zakup i montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego);

4) zakup i montaż węzła cieplnego – w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej,

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.

5. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała likwidacja 
dotychczasowych źródeł ogrzewania.

6. Nie udziela się dotacji dla przedsięwzięć rozpoczętych lub zakończonych przed złożeniem wniosku.

Rozdział 2.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie dotacji i wysokość dotacji na lata 2020-2024

§ 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, 
o którym mowa w § 6 ust. 1

§ 3. 1.   O udzielenie dotacji mogą się ubiegać:

1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
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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 80% poniesionych nakładów finansowych określonych 
w § 1 ust. 3 lecz nie więcej niż:

1) w przypadku wniosków złożonych w latach 2020-2021:

a) przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej - 
10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,

b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym  - 5 000 zł;

c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusztowych 
spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 3 000 zł

2) w przypadku wniosków złożonych w roku 2022

a) przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej - 
10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,

b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym - 4 000 zł;

c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusztowych 
spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 2 000 zł

3) w przypadku wniosków złożonych w latach 2023 - 2024

a) przy wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do sieci ciepłowniczej - 
10 000 zł dla domu jednorodzinnego, 20 000 zł dla wspólnoty mieszkaniowej,

b) przy wykonaniu źródła ciepła opalanego paliwem gazowym, olejowym lub elektrycznym - 3 000 zł;

c) przy wykonaniu źródła ciepła z zastosowaniem paliwa stałego przy użyciu kotłów bezrusztowych 
spełniających wymagania klasy 5 w zakresie emisji i sprawności cieplnej - 1 000 zł

§ 5. Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego 
finansowania).

Rozdział 3.
Rozpatrywanie wniosków

§ 6. 1.   Podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, ubiegając się o przyznanie dotacji jest zobowiązany 
do złożenia wniosku, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wnioski składa się:

1) w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu,

2) w terminie od 1 stycznia do 31 lipca,

3) w Kancelarii Urzędu Miasta Iławy, lub

drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława. W przypadku 
przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu 
Miasta.

3. Dotacją objęte są wyłącznie wnioski spełniające wszystkie wymogi.

4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 7. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu, do wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania 
określoną we wniosku.
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§ 8. 1.   Wnioski o udzielenie dotacji będą weryfikowane pod względem merytoryczno-formalnym przez 
komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Iławy.

2. Szczegółowy tryb i zasady działania komisji określa Regulamin nadany przez Burmistrza Miasta Iławy.

3. Komisja sporządza ze swoich czynności protokół i przedkłada go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta 
Iławy.

4. Na podstawie zatwierdzonego protokołu następuje zawarcie umowy cywilnoprawnej o udzielenie dotacji 
w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku przez komisję lub odmowa udzielenia dotacji w przypadku 
negatywnej weryfikacji wniosku.

Rozdział 4.
Wypłata dotacji

§ 9. 1.   Wypłata dotacji następuje w terminie najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem zadania 
na konto wnioskodawcy.

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 zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Na oryginałach rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki zamieszczana jest adnotacja 
dotycząca objęcia wydatku dotacją budżetu Miasta Iławy.

3. Rozliczenie dotacji następuje w terminie do 30 dni od zakończenia zadania, jednak nie później niż do 
30 listopada roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek o udzielenie dotacji.

4. Dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku niedotrzymania 
warunków umowy.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania 

na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Iławy 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Iławy 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Iławy 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1 Nazwisko i imię/ 

Pełna nazwa Wnioskodawcy 

 

2 Adres zamieszkania/siedziby 

Wnioskodawcy 

 

3 Adres do korespondencji  

4 Telefon kontaktowy, e-mail  

5 Forma prawna Wnioskodawcy  

 

- osoba fizyczna 

- wspólnota mieszkaniowa 

 6 Numer konta bankowego  

8 PESEL lub NIP (w przypadku 

wspólnoty) 

 

9 Dane pełnomocnika  

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGO ZADANIA 

Lokalizacja zadania  

Stan prawny nieruchomości, na której ma 

być realizowane zadanie (zaznaczyć 

właściwe) 

- właściciel nieruchomości                                           

- współwłaściciel                                                         

- inne 

Indywidualna kotłownia węglowa  

o mocy 

[kW] 

Planowana do trwałej likwidacji ilość 

palenisk węglowych 

[szt.] 

Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku [tony] 

Wielkość ogrzewanej powierzchni [m
2
] 
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Planuję zmienić ogrzewanie węglowe na 

(zaznaczyć właściwe): 

 

 

- podłączenie do sieci ciepłowniczej                           

- ogrzewanie gazowe                                                   

- ogrzewanie elektryczne                                             

- ogrzewanie olejowe                                                  

- ogrzewanie paliwem stałym przy użyciu kotła 

spełniającego wymagania klasy 5 w zakresie emisji  

i sprawności cieplnej   

 

III. REALIZACJA I FINANSOWANIE ZADANIA 

1. Planowane terminy realizacji 

zadania 

termin rozpoczęcia         

(nie może być 

wcześniejszy niż data 

złożenia wniosku) 

termin zakończenia 

  

2. Planowane źródła finansowania 

zadania i wysokość środków 

finansowych [zł] 

całkowity koszt zadania  

wnioskowana dotacja  

środki własne  

 

 

IV.  OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr ……………................. 

z dnia ……………………. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane 

ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie 

Miasta Iławy. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (zaznaczyć właściwe) 

 

1) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawnego do nieruchomości, 

2) pisemna zgoda współwłaścicieli budynku na wykonanie modernizacji ogrzewania, a w przypadku gdy 

wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa – kopia uchwały wspólnoty 

3) dokument potwierdzający stosowanie ogrzewania na paliwo stałe, jako jedynego źródła ogrzewania,  

w sezonie grzewczym poprzedzającym instalacje ogrzewania niskoemisyjnego (opinia kominiarska 

lub zaświadczenie zarządu wspólnoty) 

4) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku ustanowienia 

pełnomocnika  

 

 

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

                                                                                             podpis wnioskodawcy 
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Iława (ul. Niepodległości 13, 14-200 

Iława, telefon kontaktowy: 89 649 01 32). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych, Pan Bartosz Wrochna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl . 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:   

o dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

o wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo 

decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem sie z powyższą klauzulą 

 

 

 

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

                                                                                             podpis wnioskodawcy 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania 

na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Iławy 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Wnioskodawca 

 

…………………………………………… 

adres/siedziba 

…………………………………………… 

 

 

WNIOSEK 

o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Miasta Iławy 

na zadania związane ze zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne  

w budynkach mieszkalnych  

 

zgodnie z umową nr …………………………… z dnia ………………………. 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

1) Lokalizacja zadania  

Iława, ul. ……………………………………………nr budynku ..………………….. 

2) Liczba trwale zlikwidowanych palenisk węglowych ………………………………… 

3) Moc zainstalowanego ogrzewania [kW] ……………………………………………… 

4) Rodzaj zainstalowanego ogrzewania (właściwe zaznaczyć) 

1) podłączenie do sieci ciepłowniczej 

2) ogrzewanie gazowe 

3) ogrzewanie elektryczne 

4) ogrzewanie olejowe 

5) ogrzewanie paliwem stałym przy użyciu kotła spełniającego wymagania klasy 5  

w zakresie emisji i sprawności cieplnej   

 

II. PONIESIONE KOSZTY ZADANIA 

1) całkowity koszt zadania (wynikający z faktur) ..........……………………, w tym:.  

2) zakup i montaż urządzenia grzewczego ............................................................................................ 

3) wykonanie instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania ....................................................... 

4) zakup i montaż wkładu kominowego ............................................................................................... 
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III. ROZLICZENIE FINANSOWE 

1) całkowity koszt zadania ........................................................... 

2) 80% poniesionych nakładów ................................................... 

3) wysokość udzielonej dotacji ..................................................... 

4) kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji ..................................... 

5) środki własne ................................................................ 

 

IV. DATA ZAKOŃCZENIA ZADANIA .................................................. 

 

V. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

1. certyfikat emisyjno-energetyczny wydany przez akredytowaną jednostkę – w przypadku 

zakupu kotła opalanego paliwem stałym,  

2. oświadczenie o trwałej likwidacji dotychczasowych urządzeń grzewczych,  

3. faktury lub rachunki (z potwierdzeniem zapłaty) potwierdzające poniesione wydatki łącznie z 

wyszczególnieniem kosztów, 

4. kopia opinii kominiarskiej – w przypadku ogrzewania gazem, olejem lub paliwem stałym, 

5. kopia protokołu końcowego odbioru robót, 

6. w przypadku ogrzewania gazowego:  

a) decyzja Starosty Iławskiego udzielająca pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej,  

b) warunki techniczne na dostawę gazu lub umowa sprzedaży gazu.  

 

 

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

                                                                                             podpis wnioskodawcy 
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