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                                                                                          z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
 

 

 

 

 

Regulamin 

określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadanie 

służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na ekologiczne w 

budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin  

 

 

 

Rozdział 1 

 

Postanowienia ogólne 

      § 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i 

Gminy Łasin na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych, w 

tym na: 

1) ogrzewanie gazowe; 

2) ogrzewanie elektryczne; 

3) ogrzewanie olejowe; 

4) pompy ciepła; 

5) automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, spełniające wszystkie 

parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do 

powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat 

wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą; 

6) automatyczne kotły opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu 

umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry 

związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, 

odpowiadające 5 klasie normy                 PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat 

wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji celowej - rozumie się przez to dotację na zadanie polegające na wymianie źródeł 

ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych; 

2) dotującym - rozumie się przez to Miasto i Gminę Łasin; 

3) wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę fizyczną ubiegającą się o udzielenie dotacji, 

nieprowadzącą działalności gospodarczej w danym budynku lub lokalu mieszkalnym; 

4) zadaniu - rozumie się przez to wykonanie przedsięwzięcia (zadania) z zakresu ochrony  

środowiska, o którym mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), polegającego na 

wymianie źródła ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Łasin, przyczyniającego się do ograniczenia 

niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza; 



5) zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne - rozumie się przez to trwałą likwidację 

istniejącego, nieekologicznego pieca lub kotła c.o. przestarzałej konstrukcji (tradycyjne 

piece  i kotły c.o. komorowe, zasypowe, opalane węglem, koksem i miałem), o niskiej 

sprawności energetycznej i zastąpienie go proekologicznym systemem ogrzewania 

(ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, pompy ciepła, automatyczne kotły opalane 

granulatem drzewnym i  ekogroszkiem), w sposób umożliwiający jego ciągłe 

użytkowanie. 

 

Rozdział 2 

 

Wysokość dotacji 

 

       § 3. 1. Wysokość dotacji celowej wynosi 2.000 zł brutto dla budynku lub lokalu 

mieszkalnego. 

  

       2. Warunkiem udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania jest zawarcie z 

Miastem       i Gminą Łasin umowy dotacji i jej realizacja na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie          i umowie dotacji. 

3. Dotacja wypłacona będzie jednorazowo, przelewem na wskazany rachunek 

bankowy Wnioskodawcy. 

4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w umowie dotacji. 

 

Rozdział 3 

 

Zasady udzielenia dotacji 

      § 4. 1. O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca wykazany w § 2 pkt 3 

regulaminu, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) jest właścicielem/współwłaścicielem lub posiada inny tytuł prawny do władania 

nieruchomością, w której zamierza dokonać zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne 

w ramach zadania, na które udzielana jest dotacja; 

2) dokona zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w nieruchomości zlokalizowanej na 

terenie Miasta i Gminy Łasin na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

3) nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą 

powierzchnię  użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem). 

2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na 1 budynek lub 1 mieszkanie wnioskodawcy 

określone  we wniosku z wyłączeniem nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. 

domek letniskowy. 

3. Dotacja może być udzielona Wnioskodawcy, u którego będzie funkcjonował wyłącznie 

ekologiczny system ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący 

dotychczas  piec lub kocioł c.o. opalany paliwem stałym (węglem, koksem, miałem) oraz 

ciekłym i gazowym (starego typu olej, gaz) zostanie trwale wyłączony z systemu ogrzewania. 

4. Od zasady likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym można 

odstąpić     w przypadku pieców kaflowych trwale odciętych od kanałów spalinowych 

poświadczonych opinią kominiarską oraz kominka opalanego drewnem. 

5. Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza się: 



1) koszt zakupu urządzeń i instalacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1, 

dokonany po 01.01.2018 r. oraz montażu nowego źródła ogrzewania; 

6. Dotacja nie obejmuje kosztów na: 

1) dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-

wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji); 

2) zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne 

itp.)        i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku 

mieszkalnego; 

3) zaopatrzenie nowo powstałych obiektów w ekologiczne źródła ciepła; 

4) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych; 

5) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz grzejników; 

6) pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania. 

7. Dotacją objęte są urządzenia nowe fabrycznie dopuszczone do użytkowania na terenie 

Polski. 

     8. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych          
lub dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

 
Rozdział 4 

 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

      § 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia wniosku 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z 

wymaganymi dokumentami określonymi w załączniku do wniosku. Jednocześnie do wniosku 

należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że zakupione lub planowane do zakupu urządzenie 

spełnia normy wymienione w § 1 regulaminu. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Łasin na 

rok 2018 można składać od dnia 07.05.2018 r. do dnia 07.06.2018 r. w formie pisemnej w 

Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łasin lub drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta i 

Gminy Łasin.                W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową decyduje data 

wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Łasin. 

3. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kryterium dochodowego 

przypadającego na 1 członka rodziny wchodzącego w skład gospodarstwa domowego. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokumenty wskazane w załączniku nr 3 do regulaminu - część A; 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy określający przewidywane koszty wykonania 

inwestycji  wraz ze wskazaniem typu kotła lub wymiennika, jego parametrów 

technicznych podanych przez producenta; 

3) oświadczenie o wysokości dochodów. 

5. Wnioski poddawane będą ocenie merytorycznej, która dokonywana będzie w oparciu o 

kryteria wyboru zadania do dofinansowania, o których mowa w § 6. 

6. Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełnią warunków koniecznych do udzielenia 

dotacji, określonych w regulaminie, Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień 



lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, na adres wskazany we wniosku, w terminie 7 

dni od doręczenia wezwania. Wnioskodawca zobowiązany jest poinformować o zmianie 

adresu, w przeciwnym wypadku korespondencja nadana na adres Wnioskodawcy zostanie 

uznana za doręczoną. 

7. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do ich uzupełnienia zostaną 

odrzucone. 

8. Dotacja może zostać przyznana po spełnieniu kryteriów, o których mowa w § 6. 

9. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane do czasu wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok 

budżetowy. 

10. Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o pozytywnym lub negatywnym 

rozpatrzeniu wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy 

zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie o przyznaniu dotacji i terminie 

podpisania umowy. Niedotrzymanie terminu podpisania umowy uznane będzie za 

rezygnację Wnioskodawcy z dotacji. 

11. Po pozytywnej ocenie wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym, komisja 

powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin może przeprowadzić oględziny mające na 

celu stwierdzenie stanu faktycznego istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji. 

12. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie umowy o dotację oraz wyrażenie 

zgody na kontrolę, przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Łasin, w 

tym oględziny, realizacji zadania w zakresie zgodności stanu faktycznego wykonanego 

zadania z dokumentami przedłożonymi wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji w 

terminie do 5 lat, licząc od daty rozliczenia dotacji. 

§ 6. Do dofinansowania zostaną zakwalifikowane zadania spełniające następujące 

kryteria: 

1) celowości - realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty  

lokalnej Miasta i Gminy Łasin i przyczyni się do ochrony środowiska na jej terenie 

poprzez rzeczywiste ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

2) kompletności - możliwość realizacji zadania w oparciu o informacje zawarte we 

wniosku; 

3) poprawności kalkulacji kosztów - wniosek zawierać będzie poprawną kalkulację 

finansowania kosztów zadania; 

4) wkładu własnego - wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić udział własnych środków w 

realizacji zadania. 

 

Rozdział 5 

 

Sposób rozliczenia dotacji 

§ 7. 1. Wnioskodawca ubiegający się o wypłatę dotacji zobowiązany jest do złożenia 

wniosku    o rozliczenie dotacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu 

wraz z wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku (załącznik nr 3 część B). 

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą dokumenty przedłożone przez Wnioskodawcę, po 

zawarciu umowy z Miastem i Gminą Łasin oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą 

systemu ogrzewania, w tym dokumenty potwierdzające stan urządzenia grzewczego 



zgodnie z § 4 ust. 7 niniejszego regulaminu oraz dowód poniesionych na realizację zadania 

kosztów (rachunki lub faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę, obejmujące zakresem 

dotację celową wskazaną         w § 1). 

3. Rozliczenie dotacji zostanie dokonane w terminie określonym w umowie o dotację, 

jednak    nie później niż do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek o 

udzielenie dotacji.  


