
        Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/228/17 
Rady Gminy Cedry Wielkie 
z dnia 29 marca 2017 r. 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

 

 

§1. Regulamin pod nazwą „Czyste powietrze Cedry Wielkie” określa zasady udzielenia 

dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie kosztów inwestycji polegających na wymianie 

systemów grzewczych oraz instalacji ekologicznych systemów grzewczych opartych na gazie oraz 

odnawialnych źródłach energii. 

  

§2.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Cedry Wielkie 

 2) Wójcie -  należy przez to rozumieć Wójta Gminy Cedry Wielkie 

 3) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć: 

  a) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na 

  obszarze  Gminy 

  b)wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy  

 4) Umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy ubiegającym się o 

 przyznanie dofinansowania na realizację zadania a Gminą, 

5) Zadaniu  - należy przez to rozumieć jedną z inwestycji wymienionych w §5 ust.1 

Regulaminu 

  

§3. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na zadania realizowane w granicach 

administracyjnych Gminy. 

 

§4. 1.Dofinansowanie przyznawane jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów  

zadania po jego zakończeniu. 

2. Nie będą objęte dofinansowaniem zadania rozpoczęte przed datą wejścia w życie niniejszego  

Regulaminu. 

3. Nie będą objęte dofinansowaniem zadania sfinansowane z innych bezzwrotnych źródeł. 

 

 

 

Rozdział 2. 

 Kryteria rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania 

 

§5.1. Dofinansowanie może być przyznane na realizację zadań polegających na: 

 1) likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem oraz instalacji ekologicznego źródła 

 ciepła opartego na gazie, 

 2) likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem oraz instalacji ekologicznego źródła 

 ciepła opartego na odnawialnych źródłach energii, 

 3) instalacji ekologicznych źródeł ciepła opartych na gazie w nowych budynkach jako 

 jedynego źródła ciepła,. 

2. Dofinansowanie na realizację zadań określonych w ust. 1 nie może być udzielone na remont 

urządzeń i instalacji oraz na zakup urządzeń używanych. 

 

3. Zakupione urządzenia muszą posiadać stosowne certyfikaty. 

4. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja przed podpisaniem 

Umowy wszystkich dotychczas użytkowanych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym, za 

wyjątkiem następujących sytuacji: 



 1)  piece ceramiczne (kaflowe), które wyłączono z użytku poprzez usunięcie ich połączenia 

 z przewodami kominowymi 

 2) w budynku lub lokalu mieszkalnym użytkowany jest kominek opalany drewnem. 

 

§6. Wysokość przyznawanego dofinansowania wyniesie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100) dla jednego zrealizowanego zadania.  

 

§7. Zadania dotyczące wymiany źródeł energii cieplnej oraz instalacji źródeł ciepła opartych na 

odnawialnych źródłach energii mogą być dotowane przez Gminę ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku lub innych środków zewnętrznych 

z uwzględnieniem zasad obowiązujących w programach, z których pozyskano środki. 

 

 

Rozdział 3. 

Tryb postępowania o udzielenie dofinansowania  i sposób jego rozliczania 

 

§8.1. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie złożonego wniosku, którego wzór stanowi 

Załącznik 1  do niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 
  1) Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości,  

  której dotyczy wniosek - w przypadku osób fizycznych ,  uchwała lub zgoda  

  wszystkich współwłaścicieli - w przypadku  wspólnot 

  2) Dokument  potwierdzający rodzaj stosowanego ogrzewania w sezonie grzewczym    

  poprzedzającym likwidację, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 1 lub 2 

3) Dokument  wymagany do wykonania Zadania określony w przepisach 

odrębnych(zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę), 

4) Dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed wykonaniem Zadania. 

 

3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 

4. Kompletny wniosek o udzielenie dotacji składa się w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu 

Gminy lub drogą pocztową. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca 

zostaje wezwany do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski 

nie uzupełnione w tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. 

5. Formularze wniosków o udzielenie dofinansowania zamieszczone są na stronie internetowej 

Gminy www.cedry-wielkie.pl oraz dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy. 

6. Ustala się nieprzekraczalny termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do 30 

kwietnia każdego roku budżetowego. 

7. W przypadku niewykorzystania do 31 sierpnia przeznaczonych na ten cel środków w budżecie 

Gminy, Wójt może ogłosić dodatkowy nabór wniosków w terminie od 1 do 30 września każdego 

roku budżetowego. 

8. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy. 

9. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na dofinansowanie zadania w danym roku 

budżetowym. 

 

§9. 1. Analizy i weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Komisja składająca się z trzech 

członków, powołana przez Wójta w drodze zarządzenia. 

2. W terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku Wójt zawiadamia pisemnie 

Wnioskodawcę o: 

 1) zakwalifikowaniu wniosku o przyznanie dofinansowania oraz terminie podpisania 

 Umowy, 

 2) o nierozpatrzeniu wniosku z powodu braku środków w budżecie Gminy. 

 

http://www.cedry-wielkie.pl/


§10. Przyznanie dofinansowania odbywa się na podstawie Umowy zawartej pomiędzy 

Wnioskodawcą a Gminą. 

 

§11. Dofinansowanie ze środków własnych Gminy wypłacane będzie w terminie do 21 dni od 

wykonania Zadania, potwierdzonego protokołem odbioru prac przez pracownika Gminy oraz po 

przedłożeniu  następujących dokumentów:  

 1) dokumentów wymaganych do wykonania zadań określonych w przepisach 

 odrębnych(zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę), 

 2) faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie   

 kosztów zakupu i montażu urządzeń, 

 3) dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych prac wymaganych w 

 odrębnych przepisach(protokół kominiarski, protokół szczelności instalacji lub protokół 

 zdawczo-odbiorczy) 

 

§12. W przypadku otrzymania dotacji przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” 

dofinansowanie będzie powiększone o środki pozyskane w ramach w/w  konkursu zgodnie z jego 

regulaminem i wypłacane po otrzymaniu tych środków przez Gminę. 

 

 

   

 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

 

§13.1. Wnioski spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane 

według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na ten cel w 

danym roku budżetowym. 

2. W przypadku nie wywiązania się Wnioskodawcy z warunków określonych w Umowie 

dotyczącej przyznania dofinansowania, Wnioskodawca traci prawo do jego otrzymania. 

3. Wnioski nierozpatrzone z powodu wyczerpania środków  w budżecie mogą być rozpatrzone w 

przypadku wycofania  innego wniosku, któremu dofinansowanie zostało przyznane. 

4.  Dofinansowany  jest zobowiązany zapewnić utrzymanie osiągniętego efektu w postaci 

dofinansowanego zadania oraz zapewnić możliwość przeprowadzenia kontroli wykonanego zadania 

przez okres co najmniej 3 lat od daty wypłaty dofinansowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

             Cedry Wielkie, …………………… 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania na inwestycję w ekologiczne źródła ogrzewania zgodnie z uchwałą   

nr ………………………...Rady Gminy Cedry Wielkie. 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW: 

 

Imię i 

nazwisko:...................................................................................……………………………….………

………………………………………………………………………………………………... 

Adres 

zamieszkania:.......................................................................................………………………...……

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefon:..............................................................................................................……………………… 

Nr dowodu osobistego:......................................................................................……………………… 

wydanego przez:....................................................................................................…………………… 

Nr PESEL: ........................................................................................................……………………… 

Nr NIP: ............................................................................................................………… 

 

 
DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI: 

 

Adres 

nieruchomości:………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………… 

Nr działki:……………………………………….Obręb:…..………………………………………… 

Rodzaj  inwestycji…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Data rozpoczęcia prac…………………………………………………………………………………. 

Data zakończenia prac……………………………………………………………………………….... 

Szacowany koszt inwestycji………………………………………………………….………………. 

Szacowany efekt ekologiczny……………………………………………………………………….... 

Data zgłoszenia prac do starostwa (jeśli wymagane):………………………………………………....     

Dane techniczne dot. źródła 

ciepła…………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………….. 

Data przystąpienia do eksploatacji:…………………………………………………………………... 

 
DANE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA: 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania:……………………………………………….………………. 

Nr konta oraz nazwa banku, na które ma zostać przekazane dofinansowanie:  



…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

          Podpis wnioskodawcy: 

 

 

 

 

 

 

        Cedry Wielkie,dnia……………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie  z art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania 

oświadczam, że instalacja…………………………………………………………………………… 

jest działająca i zastąpi dotychczasowe źródło ogrzewania. 

 

 

 

 

 

        Podpis wnioskodawcy: 

 

 

               

 

 

 

Zgodnie z § 13 ust.4 Regulaminu określającego zasady dofinansowania z budżetu Gminy Cedry 

Wielkie kosztów inwestycji polegających na wymianie systemów grzewczych oraz instalacji 

ekologicznych systemów grzewczych opartych na gazie oraz odnawialnych źródłach energii 

wyrażam zgodę na przeprowadzenie na terenie mojej nieruchomości kontroli zadania objętego 

dofinansowaniem w terminie 3 lat od daty podpisania Umowy. 

 

   

 

        Podpis wnioskodawcy: 

 


