
 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA ZWIĄZANE 

ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE 

PROEKOLOGICZNE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE 

MIASTA KĘTRZYN 

 

 

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 Kętrzyn. Celem udzielenia dotacji jest 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta Kętrzyn, w szczególności pyłowych, z 

pieców kaflowych, kominków oraz niskowydajnych, nieekologicznych kotłów. 
2. System ogrzewania proekologicznego obejmuje: 

1) ogrzewanie gazem, energią elektryczną, olejem opałowym 

2) przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz wykorzystanie pompy ciepła. 

3. Dotacja obejmuje nakłady finansowe poniesione na: 

1) Zakup i  mon taż  

urządzeńgrzewczychopalanychpaliwemgazowym,olejowym,orazinnychurządzeń 

grzewczych wykorzystujących energię elektryczną i pompy ciepła 

2) zakup 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. 

 

 

Rozdział 2. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie dotacji i wysokość dotacji 

 
§ 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 okresie od dnia podpisania 

umowy do 31 grudnia roku, w którym przyznano dotację. 

§ 3.1. O udzielenie dotacji mogą się ubiegać: 

1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 

2) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych  

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 

3) wspólnoty mieszkaniowe. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 skierowane są wyłącznie do osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w danym lokalu lub budynku 

mieszkalnym. 
§ 4. Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 50% poniesionych nakładów finansowych 

określonych w § 1 ust. 3 lecz nie więcej niż: 

1) 2 000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub jednego lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym na zakup urządzeń grzewczych opalanych paliwem gazowym, olejowym, 

oraz innych urządzeń grzewczych wykorzystujących energię elektryczną, 

2) 5 000,00 zł dla  budynku  jednorodzinnego  lub  wspólnoty  mieszkaniowej  na  zakup  

węzła  cieplnego - w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej  

3)  5 000,00 zł w przypadku zastosowania pompy ciepła. 



 

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

podwójnego finansowania). 

                                                                 Rozdział 3. 

Rozpatrywanie wniosków 

§ 6. 1. Podmiot, o którym mowa w rozdziale 2, 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 30 marca, 

3) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn, 

4) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 

Kętrzyn. 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. 
§ 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. 

§ 8. 1. Wnioski o udzielenie dotacji będą weryfikowane pod względem merytoryczno-

formalnym przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn. 

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

Miasta Kętrzyn. 

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

Burmistrzowi Miasta Kętrzyn. 

4. Na podstawie zatwierdzonego protokołu następuje zawarcie umowy cywilnoprawnej  

o udzieleniu dotacji. 

5. Warunkiem podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu 

ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne jest przedstawienie kompletu 

dokumentów 

 i zezwoleń na rozpoczęcie prac i robót.  
 

Rozdział 4. 

Wypłata dotacji 

 
§ 9. 1. Warunkiem wypłaty dotacji jest przedstawienie faktur(y) oraz pisemnego wniosku 

 o przekazanie środków, jednak nie później niż do 15 grudnia roku budżetowego. 

2. Wypłata dotacji następuje na konto wnioskodawcy w terminie do 30 dni od złożenia 

dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

3. Wnioski nie rozpatrzone w roku,w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu 

w roku następnym. 

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.Rozliczenie dotacji następuje w terminie do 30 dni od zakończeniu zadania,  jednak  nie 

później niż do 31 stycznia roku następnego. 

3. Dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku 

niedotrzymania warunków umowy. 


