Załącznik do Uchwały Nr XXIX.288.2021
Rady Miasta Ełku
z dnia 05.05.2021 r.
Regulamin i kryteria udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na zadanie służące ochronie
środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Miasto Ełk
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Urząd – Urząd Miasta w Ełku.
2. Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o udzielenie dotacji, posiadająca tytuł prawny
do nieruchomości.
3. Beneficjent – osoba/podmiot realizujący zadanie.
4. Stare źródło ciepła – niskowydajne i nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe (kocioł
lub piec kaflowy).
5. Nowe źródło ciepła – wysokoefektywny, niskoemisyjny system ogrzewania typu:
1) podłączenie do miejskiej lub spółdzielczej sieci ciepłowniczej,
2) ogrzewanie gazowe,
3) ogrzewanie elektryczne,
4) ogrzewanie olejowe,
5) ogrzewanie na biomasę (pellet) z automatycznym dozowaniem paliwa,
6) ogrzewanie drewnem (kotły zgazowujące),
7) pompy ciepła wykorzystywane na potrzeby centralnego ogrzewania,
mające zostać dofinansowane w ramach umowy dotacji.
6. Nieruchomość: należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem lub jego częścią
(samodzielny lokal).
7. Pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć:
1) w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania – aktualny (nie starszy niż 6
miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej;
2) w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze
własnościowe prawo lokalowe)- odpis z księgi wieczystej;
3) prawo obligacyjne do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) – stosowna
umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych;
4) w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w
księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź
prawomocne postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający
dziedziczenie ustawowe lub testamentowe.
8. Miejska lub spółdzielcza sieć ciepłownicza - sieć ciepłownicza Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. lub Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku.
9. Zmiana systemu ogrzewania – trwała wymiana starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła.
§2.1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na
wymianie starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe źródło ciepła w budynkach i
lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta.
2. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w nieruchomości
wszystkich dotychczasowych pieców lub kotłów. Od zasady likwidacji starego źródła ciepła można
odstąpić w przypadku gdy stanowi ono wyłącznie element ozdobny lokalu lub budynku i jest trwale
odłączony od przewodów kominowych.

Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji
§3. O udzielenie dotacji mogą się ubiegać podmioty:
1) osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynków
mieszkalnych jednorodzinnych;
2) osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami lokali
mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
3) wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.
§4.1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie:
1) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła wraz z instalacją w kotłowni;
2) kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania nowego źródła ciepła;
3) kosztów podłączenia do miejskiej lub spółdzielczej sieci ciepłowniczej w zakresie
wykonania węzła cieplnego w budynku lub instalacji centralnego ogrzewania w lokalu;
4) kosztów zakupu i montażu grzejników elektrycznych.
2. Dofinansowanie nie obejmuje:
1) kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych np. termowentylatorów,
grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, elektrycznych podgrzewaczy wody
oraz pieców kuchennych;
2) wymiany starego ogrzewania gazowego, olejowego i elektrycznego;
3) kosztów dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania zadania;
4) wymiany, modernizacji starego źródła ciepła spełniającego wymagania minimum 5 klasy
według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5;
5) wydatków poniesionych przed zawarciem umowy dotacyjnej z Urzędem.
§5. Ustala się następujące wymagania techniczne dla nowego źródła ciepła:
1. Wymagania dla kotłów opalanych biomasą (pelletem):
1) Kotły muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów
dotyczących ekoprojektu (ecodesign) - dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE.
Certyfikat/świadectwo musi być wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation), przetłumaczone na język polski;
2) kotły muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty
produktu i etykiety energetycznej;
3) kotły muszą posiadać automatyczne podawanie paliwa;
4) kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego
zamontowanie;
5) kotły muszą być dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa (musi to wynikać z
dokumentacji kotła).
3. Wymagania dla kotłów opalanych drewnem (zgazowujące):
1) Kotły muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów
dotyczących ekoprojektu (ecodesign) - dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE.
Certyfikat/świadectwo musi być wydane przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation), przetłumaczone na język polski;
2) kotły muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty
produktu i etykiety energetycznej;

3) kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego
zamontowanie;
4) kotły muszą być dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa (musi to wynikać z
dokumentacji kotła).
4. Wymagania dla kotłów olejowych: kotły muszą posiadać klasę efektywności energetycznej
minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
5. Wymagania dla kotłów gazowych: kotły muszą posiadać klasę efektywności energetycznej
minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
6. Wymagania dla pomp ciepła: pompy muszą posiadać klasę efektywności energetycznej
minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
§6. Dotacja, o której mowa w niniejszym Regulaminie, przyznawana jest jednokrotnie na
wymianę starego źródła ciepła dla danej nieruchomości.
Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej
§7.1. Beneficjent ubiegający się o uzyskanie dotacji składa pisemny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie. Terminem złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku
do Urzędu.
1) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zaś oświadczenie współwłaściciela nieruchomości w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę starego źródła ciepła
na nowe źródło ciepła stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2) Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3) Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 30 września
danego roku budżetowego.
4) Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta po stwierdzeniu ich kompletności. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez wnioskodawcę w wyznaczonym
terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Wnioskodawca zostanie jednorazowo wezwany do
uzupełnienia, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostanie bez
rozpatrzenia.
5) Zatwierdzony wniosek z przyznanymi na ten cel środkami z budżetu miasta stanowi podstawę do zawarcia z Beneficjentem umowy o udzielenie dotacji ze środków budżetu miasta.
6) W przypadku złożenia prawidłowych pod względem formalnym wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie miasta na ten cel,
dofinansowanie inwestycji objętych tymi wnioskami będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, z wyłączeniem sytuacji kiedy Wnioskodawca dokona
zmiany systemu ogrzewania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
7) Dofinansowanie przysługuje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji po dacie podpisania umowy z Beneficjentem, jednak nie później niż do dnia 15 listopada danego roku.
8) Dofinansowanie nie przysługuje za zadania zrealizowane przed podpisaniem umowy.
§8.1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Ełku, biorąc pod uwagę
spełnienie warunków formalnych wniosku.
2. Decyzja ta nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

§9.1. Prezydent zawiadamia Wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu
podpisania umowy dotacyjnej, zwanej dalej Umową.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawarta będzie na czas określony, jednak nie dłuższy niż do
15 listopada danego roku budżetowego.
3. Niestawienie się Wnioskodawcy na podpisanie umowy uznaje się za rezygnację z dotacji, o
ile przed upływem wskazanego terminu Wnioskodawca nie wystąpi do Prezydenta o zmianę tego
terminu.
§10.Wnioskodawca podpisując umowę, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego
rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych.
§11. Wysokość udzielanej dotacji wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Rozdział 4.
Sposób rozliczenia dotacji celowej
§12.1.Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie
dotacji, w terminie, zakresie i w sposób określony w umowie.
2. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany w umowie dotacji rachunek bankowy Beneficjenta
(bądź przekazem pocztowym na wskazany adres), w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
3. Zgłoszenie zakończenia inwestycji powinno nastąpić do 15 listopada roku w którym został złożony wniosek.
4. Po zrealizowaniu inwestycji, celem rozliczenia dotacji ze środków budżetu miasta, Beneficjent
przedkłada w Urzędzie wniosek o rozliczenie dotacji celowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu oraz następujące dokumenty:
1) kserokopię faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji (oryginał do wglądu) - gdzie jako nabywca będzie wskazany Beneficjent;
2) dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali);
3) dokumentację fotograficzną przedstawiającą zainstalowane nowe źródło ciepła;
4) dokumentację fotograficzną przedstawiającą tabliczkę znamionową kotła lub dokumentację
techniczną kotła;
5) certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) – jeżeli dotyczy, kartę produktu oraz zdjęcie etykiety energetycznej.
§13. Zwrot dotacji niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

