
Załącznik do Uchwały nr XXXVII/309/2014
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

Regulamin określający zasady przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy 
zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych jako przedsięwzięcia związanego z 

ochroną powietrza oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

§1

Regulamin określa zasady udzielania dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych w 

budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie.

§2

1. O dofinansowanie na w/w cel mogą ubiegać się: 

a) osoby fizyczne zameldowane i zamieszkałe na terenie Gminy Cedry Wielkie, 

posiadające prawo własności do budynku mieszkalnego położonego w obrębie granic 

administracyjnych Gminy Cedry Wielkie,

b) wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Cedry Wielkie.

2. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu uprawnionej osobie części 

poniesionych i udokumentowanych kosztów zadania, po jego zakończeniu.

3. Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia wymienione w § 1, wykonane od 1 stycznia 2014 roku 

do 31 grudnia 2017 r.

4. Kwota dofinansowania wynosi 1000 zł dla jednego wnioskodawcy.

§3

1. Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym regulaminie, przyznaje się raz dla danego 

budynku mieszkalnego.

2. Uzyskanie przez wnioskodawcę dofinansowania przedmiotowej inwestycji z innych źródeł 

nie stanowi przeszkody w uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Cedry 

Wielkie.

§4

Urządzenie,  o  którym  mowa  w  niniejszym  regulaminie  powinno  być  wpięte  w  instalację  i 

funkcjonujące.



§5

1. W celu ubiegania się o dofinansowanie na w/w zadanie należy złożyć w Urzędzie Gminy w 

Cedrach Wielkich wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z 

następującymi dokumentami: 

a) kopią rachunku (faktury) zainstalowanego urządzenia grzewczego, tj. kolektora 

słonecznego - oryginał do wglądu;

b) kopią aktu własności budynku mieszkalnego potwierdzającego prawo dysponowania 

budynkiem mieszkalnym - oryginał do wglądu;

c) dokumentacją fotograficzną wykonanej instalacji;

d) oświadczeniem wnioskodawcy dotyczące spełnienia wymogu § 4 regulaminu (załącznik 

nr 2 Regulaminu); 

e) oświadczeniem o nie zaleganiu z należnościami na rzecz Gminy Cedry Wielkie 

(załącznik nr 3 Regulaminu).

2. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

3. Udzielenie dofinansowanie odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 

wnioskodawcą a Gminą Cedry Wielkie. 

4. Umowa określa w szczególności: 

a) strony umowy, 

b) nazwę zadania inwestycyjnego wraz z lokalizacją,

c) wysokość udzielonego dofinansowania,

d) zgoda na przeprowadzenie kontroli budynku w ciągu 3 lat od daty udzielonego 

dofinansowania, przez upoważnioną Komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy 

Cedry Wielkie,

e) warunki określające zwrot dofinansowania w całości wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia przez 

Komisję likwidacji kolektorów słonecznych z przyczyn zależnych od właściciela lub 

współwłaścicieli budynku o funkcji mieszkalnej, przed upływem 3 lat od daty udzielenia 

dofinansowania. 

5. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy przez 

strony pod warunkiem posiadania przez Gminę środków, o których mowa w § 6.

§6

1. W każdym roku kalendarzowym na dofinansowanie w/w zadania przeznacza się kwotę, 

której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Rady Gminy w Cedrach Wielkich.



2. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych 

środków finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października 

każdego roku. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych 

wniosków do Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich. Dofinansowanie przyznawane będzie 

według kolejności zgłoszeń w miarę posiadanych środków finansowych.

3. Wnioski na realizację, których zabraknie środków finansowych zaplanowanych w budżecie 

Gminy na dany rok, przechodzą automatycznie na rok następny jako pierwsze.

4. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Budżetu Gminy jest nie 

zaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Cedry 

Wielkie.

§7

1. Wójt Gminy dokonuje analizy i weryfikacji złożonych wniosków. Pracownicy Urzędu 

Gminy w Cedrach Wielkich mogą dokonać oględzin inwestycji na miejscu, o czym 

wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

2. Otrzymujący dofinansowanie wyrażają zgodę do nieodpłatnego wykorzystania przez Urząd 

Gminy w Cedrach Wielkich dokumentacji fotograficznej wykonanej instalacji w celach 

promocyjnych tj.: w publikacjach, zamieszczania na stronie internetowej itp.

3. Osoba, która uzyskała dofinansowanie nie może zmieniać miejsca instalacji na inny 

budynek, sprzedawać, darować innej osobie itp. dofinansowanego urządzenia.

4. Przedstawiciele Wójta Gminy Cedry Wielkie mogą dokonać kontroli sposobu eksploatacji.

5. Dofinansowanie podlega zwrotowi w terminie 30 dni wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli w okresie 3 lat od odbioru robót Inwestor 

usunie kolektory słoneczne oraz poda nieprawidłowe dane do wniosku.



Załącznik  nr  1 do Regulaminu określającego zasady przyznawania dofinansowania  ze środków  
budżetu gminy zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych

WNIOSEK
o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Cedry Wielkie zakupu i montażu kolektorów 

słonecznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie

1. Dane wnioskodawcy

a) Imię i nazwisko/Nazwa………………………………………………………………………….....

b) Adres zamieszkania/nieruchomości: ……………………………………………………………....

c) PESEL/NIP: ……………………………………………………………………..............................

d) Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………….....................

2. Dane dotyczące zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych 
położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie

a) Lokalizacja i przeznaczenie budynku, na którym zainstalowano kolektor słoneczny:

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

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

b) Całkowity koszt inwestycji:...............................................................................................................

(Słownie:.....................................................................................................................................

c) Data wykonania inwestycji: ………………………………………………………………..............

d) Przyznane dofinansowanie: proszę przesłać na rachunek bankowy:

nazwa banku:.......................................................................................................................……..

numer konta:.........................................................................................................................……..

Oświadczam,  że  akceptuję  Regulamin  dofinansowania  ze  środków  Budżetu  Gminy  zakupu  i 
montażu kolektorów stołecznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Cedry 
Wielkie.

Potwierdzam prawidłowość danych i informacji zawartych we wniosku

……………………………… …………………………………..
(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)

Do wniosku załączono:
• kopię rachunku (faktur) zainstalowanego urządzenia tj. kolektora słonecznego - oryginał do 

wglądu; 
• kopię aktu własności budynku mieszkalnego - oryginał do wglądu;
• oświadczenie o wpięciu instalacji;
• oświadczenie o nie zaleganiu z należnościami na rzecz Gminy Cedry Wielkie;
• dokumentację fotograficzną wykonanej instancji.



Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady przyznawania dofinansowania ze środków 
budżetu gminy zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych

Cedry Wielkie, dnia …………………………….

OŚWIADCZENIE

Zgodnie  z  art.  75  §  2  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku.  Kodeks  Postępowania 
Administracyjnego (tekst jednolity z DZ. U. z 2013r poz. 267) pod rygorem odpowiedzialności za 
fałszywe  zeznania,  oświadczam,  iż  instalacja  kolektora  słonecznego  jest  wpięta  w  instalację  i 
działa.

………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)



Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego zasady przyznawania dofinansowania ze środków 
budżetu gminy zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych

Cedry Wielkie, dnia …………………………….

OŚWIADCZENIE
o nie zaleganiu z należnościami na rzecz Gminy Cedry Wielkie

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków budżetu gminy zakupu i 
montażu instalacji kolektorów słonecznych, oświadczam(-my), iż nie zalegam(-my) z opłacaniem 
należności na rzecz Gminy Cedry Wielkie z tytułu podatku oraz innych opłat.

………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)


