
UCHWAŁA NR XXXIII/332/2018
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub 

lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 519) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru, tryb postępowania w związku 
z udzielaniem dotacji i sposób jej rozliczania oraz formularze wniosków, zawarte są w Regulaminie 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wieczorek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2018 r.

Poz. 355



Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXIII/332/2018

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 11 stycznia 2018 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda

§ 1.  Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Stawiguda na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł 
ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stawiguda.

2. Celem udzielenia dotacji jest wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 
wprowadzania przyjaznych dla środowiska nośników energii.

3. 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 niskoemisyjnych pieców/kotłów mułowo-
węglowych lub węglowych. Nie dotyczy pieców kaflowych trwale odłączonych od przewodów 
kominowych, stanowiących wyłącznie element ozdobny lokalu lub budynku;

lub

b.wymianę niskoemisyjnego kotła c.o. z paleniskiem mułowo-węglowym lub węglowym, na niewęglowe 
źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub 
z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.

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

5. Ilekroć jest mowa o:

a.Gminie – należy przez to rozumień Gminę Stawiguda

b.Wnioskodawca – właściciel bądź współwłaściciel budynku, osoba składająca wniosek w ramach 
dofinansowania, a także osoba/podmiot realizujący zadanie.

c.Stary system ogrzewania – nieefektywny system ogrzewania w budynku przed modernizacją 
z paleniskami mułowo-węglowymi lub węglowymi.

d.Nowy system ogrzewania – wysokoefektywny, niskoemisyjny system ogrzewania, dofinansowany 
w ramach dofinansowania.

e.Umowa – umowa o dofinansowanie podpisana po zakwalifikowaniu się Wnioskodawcy do uzyskania 
dofinansowania,  podpisana przez obie strony: Wnioskodawcę i Gminę Stawiguda.

§ 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 Stawiguda.

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 Stawiguda może być przyznana:

3.1. na wymianę w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego źródła ciepła na nowe 
ekologiczne źródło ciepła, takie jak:
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a.ogrzewanie gazem,

b.ogrzewane olejem opałowym,

c.ogrzewanie energią elektryczną,

d.ogrzewanie z zastosowaniem odnawialnego źródła energii,

3.2. na wymianę niskoemisyjnego kotła c.o. z paleniskiem mułowo-węglowym lub węglowym, na 
niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub 
z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.

4. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy 
i posiadające co najmniej dwuletnią gwarancję.

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 Wnioskodawcy, u którego funkcjonował będzie wyłącznie nowy ekologiczny 
system ogrzewania przy jednoczesnej likwidacji dotychczasowego starego systemu ogrzewania.

7. Wnioskodawca 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.

§ 3.  Źródła finansowania

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Stawiguda zaplanowanych na przedmiotowy cel.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła na 
terenie gminy Stawiguda ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Stawiguda na dany rok.

3. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 3.000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 50% 
kosztów zakupu urządzenia grzewczego.

§ 4.  Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

1. Osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji składa w Urzędzie Gminy Stawiguda:

1.1.pisemny wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2

1.2.dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego (załącznik nr 3);

1.3.zgodę współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego na modernizację ogrzewania, w przypadku 
gdy prawo do nieruchomości stanowi przedmiot współwłasności (załącznik nr 4);

1.4.zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości albo użytkowników wieczystych,

w przypadku gdy Wnioskodawcą jest użytkownik budynku lub lokalu mieszkalnego (załącznik nr 4).

2. Kolejność składania wniosków decyzje o przyznaniu dofinansowania i wpisaniu na listę.

3. Wnioski o udzielenie dotacji będą opiniowane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy 
Stawiguda według kolejności ich wpływu.

4. Warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku.

5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Stawiguda, 
a Wnioskodawcą, oraz rozpoczęcia prac w dniu podpisania umowy.

6. Umowy o udzielenie dotacji w danym roku zawiera się do kwot zaplanowanych w budżecie Gminy 
Stawiguda na ten cel.

7. Wnioski zakwalifikowane do przyznania dotacji, które nie zostaną zrealizowane w danym roku 
kalendarzowym ze względu na brak środków finansowych zachowują swoją ważność i będą realizowane 
w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym.

8. 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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9. Po zakończeniu zadania i uruchomieniu instalacji Wnioskodawca niezwłocznie zawiadamia Gminę 
o zakończeniu prac (Załącznik nr 5) oraz dostarcza:

9.1.wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 6);

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

9.3.protokół odbioru montażu urządzenia grzewczego sporządzony przez wnioskodawcę i wykonawcę 
instalacji (załącznik nr 7);

9.4.kserokopię faktury VAT lub rachunku zakupu urządzenia grzewczego (oryginał faktury lub rachunku 
do wglądu dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem)

9.5.dokumentację fotograficzną przedstawiającą zainstalowane urządzenie

9.6.wszelkich dokumentów, których załączenie jest konieczne i wynika z przepisów prawa.

10. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 30 października danego roku 
kalendarzowego i rozpatrywane na bieżąco wg kolejności zgłoszeń, do wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 5.  Sposób rozliczenia dotacji

1. Dotacja na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł 
ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stawiguda, przekazana będzie 
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Wnioskodawcę.

2. Wójt Gminy Stawiguda zastrzega sobie prawo:

2.1.możliwości kontroli przestrzegania zapisów niniejszej uchwały do lat pięciu od daty pobrania przez 
Wnioskodawcę przyznanej dotacji (kontrolę przeprowadza Komisja, o której mowa w § 3 ust. 2);

2.2.wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień w przypadku:

a.nie przestrzegania zapisów niniejszej uchwały,

b.zamontowania dodatkowego ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym w postaci urządzeń 
nie spełniających warunków niniejszych uchwały,

c.wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od daty jej 
pobrania w przypadku nie przestrzegania zapisów niniejszej uchwały.

§ 6. Rezygnacja lub wykluczenie 

1. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie dotrzyma terminów i warunków zawartych w umowie, 
zobowiązany jest zwrócić kwotę dotacji wraz z odsetkami.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić kwotę dotacji wraz z odsetkami, w przypadku kiedy w ciągu 
5 lat od odbioru instalacji:

- zainstaluje w budynku kolejne, bardziej emisyjne, źródło ciepła,

- zdemontuje źródło ciepła, na wymianę, którego została przyznana dotacja,

- odmówi przeprowadzenia kontroli obiektu lub udostępnienia faktur za paliwo dostarczone do nowego źródła 
ciepła.

§ 7.  Postanowienia końcowe

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

3. Informację o wyczerpaniu środków przeznaczonych na dotacje na dofinansowanie inwestycji służących 
ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych 
położonych na terenie Gminy Stawiguda w danym roku kalendarzowym Wójt Gminy Stawiguda poda do 
publicznej wiadomości przez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
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4. Osobie ubiegającej się o udzielenie dotacji, której wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji 
nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXIII/332/2018 

Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 11.01.2018r. 

 

                    ..................................., dnia ................................ 
 

W N I O S E K 
 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stawiguda do inwestycji 

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

lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda. 
 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania................................................................................................................... 

Pesel .......................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy................................................................................................................... 

Numer konta………………………………………………………………………………… 

 

Dane osoby reprezentującej Wnioskodawcę/ pełnomocnika: 

Imię i nazwisko ......................................................................................................................... 

Pesel .......................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy................................................................................................................... 

 

2. Dane dotyczące budynku/lokalu mieszkalnego: 

Budynek mieszkalny / lokal mieszkalny* położony jest: 

Na działce nr ewid...................................................obręb............................................................ 

w sołectwie .........................................przy ul. ........................................ nr domu ................... 

tytuł prawny do nieruchomości: 

 własność/ współwłasność         użytkowanie wieczyste        najem                                    

 inne (jakie?)………………………………………………………………………………….. 

3. Wymiana będzie polegała na: 

 

....................................................................................................................................................... 
(podać rodzaj ogrzewania przed wymianą) 

na ogrzewanie 

 

....................................................................................................................................................... 
(podać rodzaj ogrzewania po wymianie) 
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1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli zmodernizowanego systemu grzewczego w 

budynku mieszkalnym / lokalu mieszkalnym*. 

2. Do wniosku dołączam wymagane dokumenty wymienione w Uchwale Nr 

XXXIII/332/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 11 stycznia 2018 r. 

 

Załączniki do wniosku: 

 

1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. 

2. Zgoda współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego na modernizację ogrzewania,   

w przypadku gdy prawo do nieruchomości stanowi przedmiot współwłasności. 

3. Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości albo użytkowników wieczystych,  

w przypadku gdy Wnioskodawcą jest użytkownik budynku lub lokalu mieszkalnego. 

4. Dokumenty upoważaniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy. 

5. Dokumentację fotograficzną starego systemu ogrzewania. 

 

Oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania; 

2. zapoznałem się z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Stawiguda do inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie 

źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda; 

3. posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością; 

4. wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w budynku/ lokalu mieszkalnym* przed, 

w trakcie i 5 lat  po wykonaniu modernizacji przez osoby uprawnione przez Urząd 

Gminy; 

5. budynek/lokal mieszkalny* posiada zainstalowany stary system ogrzewania; 

6. nowy system ogrzewania będzie jedynym istniejącym  źródłem ciepła w budynku/ 

lokalu mieszkalnym*; 

7. przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z 

otrzymaniem dotacji. 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ 
 (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Objaśnienie: * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXIII/332/2018 

Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 11.01.2018r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, znajdującą się pod na 

działce nr ewid...................................................obręb............................................................... 

w sołectwie .........................................przy ul. ........................................ nr domu ................... 

wynikające z tytułu: 

☐ własności            

☐ współwłasności  

☐ inny: 

…………………………………………………………………………………………… 

                                         (jaki?)      

 

 

 

  ………………………….........               ……………………………. 
               (miejscowość, data)                             (podpis) 
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Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXXIII/332/2018 

Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 11.01.2018r. 

 

 

ZGODA NA PRZEPROWADZENIE MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA* 

 

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………… 

zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………. 

legitymujący(a) dowodem osobistym nr ……………………………………………………….. 

wydanym przez ………………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania przez  

Panią/Pana ……………………………………………………………………………………… 

w budynku / lokalu mieszkalnym* zlokalizowanym na działce nr ewid.................................... 

obręb.................... w sołectwie ............................. przy ul. ............................ nr domu ............ 

którego jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym*  

 

 

 

 

 ………………………….........               ……………………………. 
               (miejscowość, data)                               (podpis) 

 

 

 

* w przypadku gdy prawo do nieruchomości stanowi przedmiot współwłasności lub w przypadku gdy 

Wnioskodawcą jest użytkownik budynku lub lokalu mieszkalnego 
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Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XXXIII/332/2018 

Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 11.01.2018r. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Stawiguda 

 

 

 

Informuję, że dnia …………………. zakończono prace modernizacyjne w budynku/ lokalu 

mieszkalnym* położonym  na działce nr ewid…………………obręb……………………….. 

w sołectwie …………………………… przy ul. ……………………….. nr domu ………….., 

w którym system ogrzewania był modernizowany w ramach dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Stawiguda do inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na 

wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawigud, 

zgodnie z Umową Nr……………….. z dnia…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….........     …………………………. 
               (miejscowość, data)                               (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe zaznaczyć 
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Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr XXXIII/332/2018 

Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 11.01.2018r. 

 

 

  

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI  

 

1. Dane dotyczące umowy: 

Numer umowy…………………………………………………………………………………... 

Data zawarcia umowy…………………………………………..………………………………. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy………………………………………………………………… 

 

2. Dane dotyczące zadania: 

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………....... 

(podać rodzaj ogrzewania po wymianie) 

 

1.Termin realizacji zadania od……………………. do………………………. 
 

 

 

Wykaz dokumentów, których załączenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: 

1.podpisany protokół odbioru z dnia ______________________; 

2.faktura VAT /rachunek za zakup urządzenia; 

3.dokument potwierdzający zezłomowanie/utylizację starego źródła ciepła; 

4.dokumentacja fotograficzna nowego systemu ogrzewania. 

 

 

 

 

 

….….............................................................  
                                                                                                                                      (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Do wniosku załączam: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr XXXIII/332/2018 

Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 11.01.2018r. 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU MONTAŻU URZĄDZENIA 
GRZEWCZEGO 

 

 

Dane dotyczące budynku/lokalu mieszkalnego: 

Budynek mieszkalny / lokal mieszkalny* położony jest: 

Na działce nr ewid...................................................obręb............................................................ 

w sołectwie .........................................przy ul. ........................................ nr domu ................... 

 

Wyszczególnienie robót: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Typ kotła: ..................................................................................................................................... 

Zamawiający: ............................................................................................................................... 

Wykonawca: ................................................................................................................................. 

Data ukończenia montażu: ........................................................................................................... 

 

 

Podpis Zamawiającego:      Podpis Wykonawcy: 
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