DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 6 czerwca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2018-06-06 11:24:42

Poz. 2622
UCHWAŁA NR XXXVI/314/18
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Górowo Iławeckie na
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 i poz. 650) Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na zadania służące ochronie
powietrza na terenie Gminy Górowo Iławeckie.
§ 2. 1. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób rozliczenia dotacji celowej określa
regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, oświadczeń i formularzy oraz rozliczenie dotacji określają załączniki
do uchwały:
1) nr 2 - wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji,
2) nr 3 - zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych na realizację zadania,
3) nr 4 - oświadczenie o posiadanym piecu węglowym,
4) nr 5 - rozliczenie dotacji celowej.
§ 3. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na
dany rok budżetowy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie.
§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/314/18
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 30 maja 2018 r.
Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Górowo Iławeckie
Rozdział I.
Zasady udzielania dotacji celowej
§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb wspierania przedsięwzięć na terenie Gminy Górowo Iławeckie
zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. O dotację celową mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne,
2) wspólnoty mieszkaniowe.
§ 2. 1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni
poprzez wymianę kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na:
1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012;
2) kocioł gazowy;
3) piec elektryczny.
2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
na nieruchomości, za wyjątkiem:
1) pieców kaflowych akumulacyjnych, stosowanych przy ogrzewaniu elektrycznym;
2) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;
3) pieców objętych ochroną konserwatorską;
4) kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia
mieszkalnego - kominek nie służy do ogrzewania lokalu/budynku mieszkalnego.
3. Dotacja obejmuje koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o rozliczenie
dofinansowania, tj.: koszty zakupu i montażu urządzenia grzewczego, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
4. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych
zapisami zawartej umowy.
5. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie realizacji zadania dla danego lokalu lub budynku.
6. Dotacją nie będą objęte inwestycje zrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu.
7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych lub
dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
8. Przyznanie dotacji dla zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 następuje przy spełnieniu łącznie
następujących warunków:
1) dotacja przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego kotła przy czym urządzenie musi być fabrycznie
nowe (nieużywane), posiadające atesty dopuszczające je do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją
oraz na poniesione koszty określone w § 2 ust. 3;
2) wszystkie dotychczasowe źródła ogrzewania za wyjątkiem, źródeł określonych w § 2 ust. 2 zostaną trwale
zlikwidowane;
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3) wnioskodawca o dofinansowanie na wymianę pieca nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 poprzez
zakup nowego kotła może ubiegać się tylko raz na jedną nieruchomość albo odrębną własność lokalu.
9. Dotacją objęte są budynki mieszkalne, które w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (DZ. U. nr 112,
poz.1316 ze zm.) klasyfikowane są następująco: 1110- budynki mieszkalne jednorodzinne, 1121- budynki
o dwóch mieszkaniach, 1122- budynki o trzech i więcej mieszkaniach.
§ 3. 1. Wnioski o dotację celową składa się do Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie do dnia
31 marca roku, w którym ma być udzielona dotacja, z tym że w roku 2018 r. wnioski można składać w terminie
do dnia 31 lipca 2018 r.
2. W przypadku możliwości finansowych w danym roku budżetowym, dopuszcza się ogłoszenie
dodatkowego terminu na składanie wniosków.
3. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Górowo Iławeckie w danym roku
budżetowym.
4. Dotacja przydzielana jest w wysokości 30% realizowanej inwestycji, ale nie więcej niż 3 000,00 zł
brutto.
5. Dofinansowanie inwestycji odbywać się będzie do wyczerpania środków w danym roku budżetowym.
Rozdział II.
Kryteria wyboru inwestycji lub zadania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji.
§ 4. 1. Podmioty wskazane w §1, ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w §
2 ust. 1, składają pisemny wniosek. Wzór wniosku zawarty jest w załączniku nr 2 uchwały.
2. Rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności, w miarę posiadanych
środków finansowych, z uwzględnieniem kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.
3. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia
w terminie 14 dni od daty doręczenia wnioskodawcy wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie usunięto
braków we wniosku, wniosek pozostaje bez rozpoznania.
§ 5. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Oceny Wniosków, powołaną przez Wójta Gminy
Górowo Iławeckie w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia upływu terminu składania wniosków,
określonego w § 3 ust. 1. biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1) spełnienie warunków formalnych wniosku,
2) zakładany efekt ekologiczny,
3) celowość, racjonalność i efektywność wykorzystania środków publicznych,
4) analizę i ocenę poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia
celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
publicznych.
§ 6. 1. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie umowy.
2. Przekazanie środków nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dotacji, na wskazany
w umowie o udzielenie dotacji rachunek bankowy
Rozdział III.
Sposób rozliczenia dotacji
§ 7. 1. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada rozliczenie dotacji celowej, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały w terminie 14 dni od zakończenia inwestycji.
2. Do rozliczenia wnioskodawca załącza:
1) imienne faktury/rachunki wraz z potwierdzeniem zapłaty, dokumentujące poniesione koszty w okresie od
dnia podpisania umowy, którą wnioskodawca zawarł z dotującym;
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2) atest/deklarację/certyfikat lub aprobatę techniczną wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji; użytkowymi - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne
i ochrony środowiska.
4. Kwota dotacji podlega wykorzystaniu i rozliczeniu w terminie określonym umową, nie dłużej jednak niż
do dnia 1 grudnia roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana.
5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Górowo Iławeckie w części niewykorzystanej w terminie
określonym w ust. 4 a także dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem jak również pobrane
nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy w ciągu 15 dni po upływie
terminu wykorzystania dotacji.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/314/18
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 30 maja 2018 r.

Wójt Gminy Górowo Iławeckie
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na:

 wymianie kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na kocioł spełniający w/w normę
 wymianie kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na kocioł gazowy/ elektryczny*
I. Dane dotyczące wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, zarządcy budynku)*
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………......………………
NIP:…………………………………………………..REGON:……….…………….………………..
PESEL:…………………………….………………….
- w przypadku współwłasności należy podać również dane współwłaściciela; wniosek winien być
podpisany przez współwłaścicieli.

2.. Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy
Miejscowość…………………………….…………… Ulica………………………………………
Nr domu……………….. Nr lokalu…….………… Telefon kontaktowy……..…………..…………
3. Miejsce realizacji zadania
Miejscowość……………………………………Ulica………………………………………………
Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości*………………………………
4. Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste*).
Numer księgi wieczystej………………………….
II. Lokalizacja zadania planowanego do zrealizowania w……………………..roku
Numer działki…………………..obręb ewidencyjny………………………………
Miejscowość……………………ulica…………………………….nr……………..*
III. Planowany termin realizacji zadania:
Data rozpoczęcia: ……………………………….roku
Data zakończenia:……………………………….roku
Szacunkowy koszt realizacji zadania:………………………zł brutto.
Dotacja z budżetu Gminy:………………………zł brutto.
Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub użytkowania
wieczystego) w celu realizacji inwestycji.
2. Zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na realizację zadania, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały (o ile dotyczy).
3. Oświadczenie o posiadanym piecu węglowym - załącznik nr 4 do uchwały (o ile dotyczy).

……………………………………………………….
(data i czytelny podpis wnioskodawcy lub osób
działających w imieniu wnioskodawcy)
*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/314/18
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 30 maja 2018 r.

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA
My niżej podpisani, którzy jesteśmy współwłaścicielami/użytkownikami wieczystymi* nieruchomości
stanowiącej działkę numer ……………………………….. obręb ewidencyjny…………………………
w miejscowości……………………………..…. przy ulicy ………….……………….... numer ………
oświadczamy, że wyrażamy zgodę na realizację zadania polegającego na:

 wymianie kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na kocioł spełniający w/w normę.
 wymianie kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na kocioł gazowy / elektryczny*
Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania objętego
dofinansowaniem.
Powyższe zadania powierzamy do realizacji osobie:
……………………………………………………
(imię i nazwisko)

1) ……………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………….
5)…………………………………………………….………….
(podpisy współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości)

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/314/18
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 30 maja 2018 r.

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PIECA
nie spełniającego standardów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012)

Ja………………………………..……………………………… Pesel/NIP: …………………..………
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwa zarządcy budynku)

oświadczam, że na nieruchomości, której jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem
wieczystym/zarządcą*, położonej na działce numer ……… obręb ewidencyjny ……………….…….
w miejscowości ………………………………… przy ulicy………….……………. numer ……..….
nr księgi wieczystej …………………..………………….. zainstalowany jest piec, przeznaczony do
ogrzewania …………….m2 budynku.
Ponadto informuję, że w/w piec zainstalowany jest na mojej nieruchomości od roku …………………
i obecnie nie spełniającego standardów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012).
Oświadczam, iż z chwilą montażu i uruchomienia kotła spełniającego w/w normę zrealizowany
zostanie demontaż obecnego pieca i jego trwała likwidacja.

……………………………………
(podpis właściciela nieruchomości)

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/314/18
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 30 maja 2018 r.

ROZLICZENIE
dotacji celowej zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia
Data zawarcia umowy o udzieleniu dotacji: ……………………………………………………….
Znak umowy: ………………………………………………………………………………………

1. Dane wnioskodawcy: ……………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………...………………………………….
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie nr …......./................ z dnia ………………….… w sprawie
udzielenia dotacji celowej na …………………………………………………. zawiadamiam, że w dniu
….……………… rozpocząłem/-ęłam, zaś w dniu …………..………. zakończyłem/-am budowę/zakup
i montaż/zmianę* ………………………………………………………………………………………...
………………………………………..…………………………………………………………..………
Wnoszę o rozliczenie dotacji celowej na wykonanie w/w inwestycji i przedkładam:
1) imienny dowód wykonania dotowanego przedsięwzięcia (rachunek lub faktura VAT) wraz
z potwierdzeniem zapłaty.
2) kopię atestu/deklaracji/certyfikatu* lub aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność realizacji
inwestycji z obowiązującymi normami.
2. Uzyskany efekt (wpisać m. in. nr posesji i numer ewidencyjny działki, na której znajduje się posesja
korzystająca z wykonanej inwestycji) ……………………………………………………………..
………………….……………………………………………………………………..………………
3. Wartość całkowita zadania: ...................................................................................................................
4. Kwota przyznanej przez Gminę Górowo Iławeckie dotacji celowej zgodnie z umową: ........................
5. Kwota wykorzystanej dotacji: ………....................................................................................................
6. Kwota nie wykorzystanej dotacji: ........................................................................................................
7. Data zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy Górowo Iławeckie: .........................................
8. Kwota wkładu finansowego składającego rozliczenie: …......................................................................
9. Oświadczam, iż inwestycja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i posiadam wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do realizacji zadania.
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WYKAZ DOKUMENTÓW,
których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem
1) Imienna faktura na montaż kotła i zakup kotła spełniającego normę PN-EN 303-5:2012
lub kotła gazowego lub elektrycznego z osprzętem
2) Protokół kominiarski stwierdzający poprawność wpięcia urządzenia grzewczego w
przewody kominowe w przypadku kotłów na paliwo stałe i gaz.
3) Zaświadczenie o spełnieniu wymogu klasy 5 według kryteriów zawartych w normie
PN-EN 303-5:2012 w przypadku wymiany na nowe źródło ciepła opalane paliwem
stałym.
4) W przypadku wymiany kotła na źródło ciepła gazowe, pozwolenie na budowę
wydane przez Starostę Starostwa Bartoszyce.

…...................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

*) niepotrzebne skreślić

