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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia związanego z ochroną środowiska, polegającego na:
zmianie źródła ciepła zasilanego węglem na proekologiczne w budynkach mieszkalnych lub lokalach
mieszkalnych.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.prabuty.pl lub w Biurze Obsługi Ludności Urzędu
Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty w – parter pokój nr 2 lub w pokoju nr 5 A – I
piętro, zawierający:
1) dane podmiotu wnioskującego o przyznanie dotacji (imię i nazwisko, nazwa, adres
zameldowania, telefon kontaktowy);
2) lokalizację oraz charakterystykę planowanego przedsięwzięcia;
3) nr konta bankowego oraz dane właściciela konta bankowego, na które ma być przekazana
dotacja;
4) oświadczenie wnioskodawcy, że zadanie nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z
budżetu Miasta i Gminy Prabuty z innego tytułu ani nie dotyczy wydatków finansowanych
(dofinansowanych) przez inne podmioty;
Ponadto do wniosku załączyć należy:
1) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego,
którego dotyczy wniosek (akt notarialny, odpis z księgo wieczystej);
2) pisemną zgodę na realizację przedsięwzięcia wyrażoną przez wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości, w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność;
3) kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w przypadku, gdy przepisy
prawa tak stanowią;
4) fotografię źródła ciepła zasilanego węglem, które ma być poddane wymianie- nie dotyczy
sytuacji, w której budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny podłączony był do funkcjonującej
kotłowni, obsługującej inne budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne;
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
 brak opłat
 w przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika – oplata skarbowa – 17 zł; zwolnione z
opłat jest pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny, wstępnym, zstępnym lub
rodzeństwu.
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Prabuty nr: 46 8319 0003 0000 1704 2000 0010
Bank Spółdzielczy Prabuty.

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wniosek należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Biurze
Obsługi Ludności, parter pokój Nr 2 (w poniedziałki, wtorki, czwartki w godzinach 7.30 do 15.30,
środę w godzinach od 7.30 do 18.00 oraz piątek w godzinach od 7.30 do 13.00) lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82 – 550 Prabuty.
6. OSOBY DO KONTAKTU
Karol Mościcki – Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, pok. 5A –Ip., tel: 055 262 41 52, email: k.moscicki@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Podmiot ubiegający się o dotację zostanie pisemnie powiadomiony o przyznaniu bądź nie przyznaniu
dotacji. Z podmiotem, któremu przyznano dotację zawierana będzie umowa cywilno – prawna,
zawieranych w formie pisemnej z podmiotami wnioskującymi o przyznanie dotacji na realizację
przedsięwzięć.
Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów kwalifikowanych
inwestycji, po jej zakończeniu.
Wysokość dotacji na zmianę źródeł ciepła z zasilanych węglem na proekologiczne wynosić będzie:
 dla osób fizycznych do 50 % poniesionych kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż
2.000 zł na jedno zrealizowane zadanie;
 dla wspólnot mieszkaniowych do 50 % poniesionych kosztów przedsięwzięcia, jednak nie
więcej niż10.000 zł na jedno zrealizowane zadanie.
8. TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.
9. PODSTAWA PRAWNA
 art. 400A ust. 1 pkt. 21 i 22, art. 403 ust. 2, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.);
 art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r.
Poz. 594 z późn. zm.);
 Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie
określania zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Prabuty na
realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na zmianie źródeł
ciepła z zasilanych węglem na proekologiczne w budynkach lub lokalach mieszkalnych,
położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
 Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25.03.2015r. w sprawie
określania wzorów, wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z
ochroną środowiska, polegających na zmianie źródeł ciepła z zasilanych węglem na
proekologiczne w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie Miasta i
Gminy Prabuty, umów o udzielenie dotacji, wniosków o wypłatę dotacji.
10. UWAGI
1) Wnioski o przyznanie dotacji przyznawane są na bieżąco.
2) Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń.
3) Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
4) Podmiot ubiegający się o dotację zostanie pisemnie powiadomiony o przyznaniu dotacji.
5) W przypadku gdy podmiot będzie zawierał braki to podmiot ubiegający się o dotację zostanie
wezwany do ich usunięcia.

6) Nie uzupełnienie braków w terminie wyznaczonym w wezwaniu skutkować będzie
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
7) Podmioty, które złożyły wnioski i podpisały umowę o udzielenie dotacji, ale nie wykonały
zadania w danym roku, planując je na przyszły rok, muszą ponownie złożyć wniosek.
8) Wnioski, które z uwagi na brak środków finansowych nie otrzymały dotacji w danym roku
będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku kolejnym.
9) Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów
kwalifikowanych inwestycji, po jej zakończeniu.
10) Dotacja nie może dotyczyć wydatków finansowanych (dofinansowanych) z budżetu Miasta i
Gminy Prabuty z innego tytułu.
11) Dotacja nie może dotyczyć wydatków finansowanych (dofinansowanych) przez inne
podmioty (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
12) Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych w
szczególności termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan – butan,
elektrycznych podgrzewaczy wody, pieców kuchennych, a także kosztów związanych z
przebudową instalacji grzewczej.
13) Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia
działalności gospodarczej.
14) Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do użytkowania źródła ciepła zasilanego
paliwem ekologicznym przez okres 5 lat, licząc od dnia wypłaty dotacji.
15) Dotacjom podlegają wyłącznie przedsięwzięcia realizowane na terenach nieruchomości
położonych na obszarze Miasta i Gminy Prabuty.
16) Dotacje nie obejmują kosztów robót, poniesionych przez podmiot ubiegający się o dotację
przed dniem zawarcia umowy z Gminą o udzielenie dotacji.
17) Warunkiem otrzymania dotacji jest realizacja przedsięwzięcia zgodnie z §1 Uchwały Nr
IV/16/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie określania
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Prabuty na realizację
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, polegających na zmianie źródeł ciepła z
zasilanych węglem na proekologiczne w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na
terenie Miasta i Gminy Prabuty.
18) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia podmiot, z którym podpisano umowę o udzieleniu
dotacji rozlicza się z wykonania zadania , przedkładając wniosek o wypłatę dotacji wraz z
dokumentami określonymi w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w
Prabutach z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Miasta i Gminy Prabuty na realizację przedsięwzięć związanych z
ochroną środowiska, polegających na zmianie źródeł ciepła z zasilanych węglem na
proekologiczne w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie Miasta i
Gminy Prabuty.
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