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UCHWAŁA NR XXXVII/308/21
RADY GMINY KOLBUDY
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu pn. „Zielone Kolbudy” w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie
gminy Kolbudy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z dnia 25 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22
i art. 403 ust. 2 i ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z dnia 29 maja
2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.1)), Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program pn. „Zielone Kolbudy”. Warunki udzielania i sposób rozliczania dotacji na
realizację Programu określa Regulamin Programu pn. „Zielone Kolbudy” - zasady udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Kolbudy na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu
ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Kolbudy, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Kolbudy z dnia 1 października 2019 r. w sprawie
przyjęcia Programu pn. „Zielone Kolbudy” w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Kolbudy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kolbudy

Emilia Jóźwik

1) Zmiany

ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1565, poz. 1378, poz. 2338, z 2019 r. poz. 1815, z 2020 r. poz. 2127,
z 2021 r. poz. 868, poz. 802, poz. 1047, poz. 1162, poz. 1535, poz. 1642, poz. 1648
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/308/21
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 26 października 2021 r.

Regulamin Programu pn. „Zielone Kolbudy” - zasady udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Kolbudy na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii
w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Kolbudy
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Kolbudy na dofinansowanie zakupu oraz montażu odnawialnych źródeł
energii na terenie gminy Kolbudy.
2. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Kolbudy oraz
zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.
§2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) przedsięwzięciu - rozumie się przez to zakup i montaż w budynku mieszkalnym, zamieszkałym
i położonym na terenie gminy Kolbudy odnawialnego źródła energii w postaci ogniw
fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych lub pomp ciepła,
2) kosztach kwalifikowanych - rozumie się przez to koszty zakupu i montażu odnawialnego źródła
energii, urządzeń, niezbędnej armatury, robót budowlanych, związanych bezpośrednio
z realizowanym przedsięwzięciem, obejmujące w szczególności:
a) zakup wszystkich elementów urządzeń i armatury, w tym: systemów mocowania,
zabezpieczenia, przewodów, zestawu przyłączeniowego, zespołu rurowego, izolacji
rurociągów oraz modułów PV, inwertera (ogniwa fotowoltaiczne), podgrzewacza
pojemnościowego, czynnika grzewczego, sterownika, naczynia zbiorczego (kolektory
słoneczne),
b) montaż i konfigurację wraz z przyłączem do sieci,
c) zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania,
3) kosztach niekwalifikowanych - rozumie się przez to koszty prac związanych z adaptacją
budynku mieszkalnego na potrzeby odnawialnego źródła energii, jak również przeróbki
wewnętrznej instalacji grzejnikowej c.o. i elektrycznej oraz koszty projektu instalacji, a także:
a) koszty robót towarzyszących (np.: wymiana części pokrycia dachowego, obróbki
blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów
konstrukcyjnych),
b) koszty robót wykonanych własnymi siłami przez Wnioskodawcę,
c) koszty nadzoru realizacji inwestycji,
4) budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek jednorodzinny wolnostojący, budynek
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych,
5) Wykonawcy - rozumie się przez to podmiot realizujący dla Wnioskodawcy przedsięwzięcie,
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–3–

Poz. 4299

6) Wnioskodawcy – rozumie się przez to podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:
a) osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi
budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Kolbudy, na których ma być
zrealizowane przedsięwzięcie,
b) osoby prawne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi
budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Kolbudy, na których ma być
zrealizowane przedsięwzięcie,
c) przedsiębiorcy będący właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi
budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Kolbudy, na których ma być
zrealizowane przedsięwzięcie,
7) Komisji - rozumie się przez to Komisję do spraw oceny wniosków i rozliczenia dotacji,
powołaną przez Wójta Gminy Kolbudy,
8) Przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą
w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.
§3
1. Do korzystania z dotacji na zasadach określonych w Regulaminie mogą ubiegać się niżej
wymienione podmioty zwane dalej Wnioskodawcą nie zaliczane do sektora finansów publicznych:
1) osoby fizyczne,
2) przedsiębiorcy,
3) osoby prawne.
2. W przypadku współwłasności nieruchomości, do złożonego wniosku o dofinansowanie wymagana
jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu,
tj. Wnioskodawcy.
3. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub
działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwie pod adresem nieruchomości, na której realizowane
jest przedsięwzięcie i nieruchomość stanowi własność, współwłasność lub została oddana
w użytkowanie wieczyste wnioskodawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub
działalnością w sektorze rolnym lub w rybołówstwie to dotacja na realizację przedsięwzięcia będzie
stanowiła pomoc de minimis i udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w:
1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.
UE.L Nr 352 , str. 1 ze zm.),
2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE.L Nr 352, str. 9 ze zm.),
3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190, str. 45 ze zm.),
4) ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. z dnia 15 kwietnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
4. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie przedkłada dodatkowo wraz z wnioskiem:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
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2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określone w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
w rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
5. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały, stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w przypadku gdy będzie udzielana podmiotowi
prowadzącemu działalność gospodarczą lub działalność rolniczą lub w sektorze rybołówstwa
i akwakultury, w przypadku realizacji przedsięwzięcia w budynkach mieszkalnych, w których
prowadzona jest również działalność gospodarcza lub działalność rolnicza lub produkcji w sektorze
rybołówstwa i akwakultury.
6. W przypadku, gdy dotacja stanowić będzie pomoc de minimis jej udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii
Europejskiej.
§4
1. Dotacja udzielana jest na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych
położonych na terenie gminy Kolbudy w postaci przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu:
1) ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale od 2 kW do 6,5 kW,
2) kolektorów słonecznych,
3) pomp ciepła.
2. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego
odnawialnego źródła energii oraz wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia, jak również zapewnia
realizację przedsięwzięcia zgodnie z niniejszymi zasadami oraz przepisami obowiązującego prawa,
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Dopuszcza się montaż urządzania będącego przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości
Wnioskodawcy, jeśli urządzenie będzie obsługiwać technicznie przedmiotowy budynek
mieszkalny.
4. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na zakup i montaż urządzeń fabrycznie nowych
i posiadających certyfikaty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi normami.
5. W przypadku ogniw fotowoltaicznych instalacja winna być formalnie i technicznie podłączona do
sieci dystrybutora energii działającego na terenie gminy Kolbudy.
6. Dotacja nie przysługuje na zadania inwestycyjne już zrealizowane.
7. Nie udziela się dotacji na pokrycie kosztów niekwalifikowanych przedsięwzięcia oraz na zakup
przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie prac projektowych oraz na pokrycie kosztów
eksploatacji źródła ciepła lub odnawialnego źródła energii.
§5
1. Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięć, o których mowa
w § 4 ust. 1 wynosi 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż
5 000,00 zł.
2. Wnioskodawca może uzyskać dotację w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych
po zrealizowaniu przedsięwzięcia.
3. Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie
Gminy Kolbudy w danym roku.
4. Dofinansowanie na przedsięwzięcie dotyczące danego budynku można otrzymać jeden raz na 5 lat.
5. Dofinansowaniu podlegają zadania nierozpoczęte.
6. Przez zadanie rozpoczęte rozumie się poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego tj. data
wystawienia pierwszej faktury lub rachunku.
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7. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
poniesionych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy dotacyjnej.
§6
1. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące warunki formalne:
1) być złożony na właściwym formularzu - wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu,
2) mieć poprawnie wypełnione wszystkie wymagane rubryki,
3) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki, tj.:
a) odpis z księgi wieczystej lub kserokopię aktu własności nieruchomości na której ma być
zrealizowane przedsięwzięcie,
b) zgodę/zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na której ma być realizowane
przedsięwzięcie (w przypadku współwłasności),
c) dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo
wraz z uiszczeniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
d) o ile prawo tego wymaga - kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pruszczu
Gdańskim wraz z potwierdzoną datą wpływu robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od
dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na
budowę,
e) potwierdzenie uzgodnienia prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi
z właściwym organem administracji publicznej – w przypadku źródeł ciepła,
wykorzystujących ciepło ziemi,
f) dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o której mowa § 3 ust. 3-5,
g) inne dokumenty niezbędne do właściwego rozparzenia wniosku.
4) być złożony w terminie od dnia 3 lutego od godziny 7:30 do dnia 21 lutego każdego roku do
godziny 15:00 (za termin złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę jego wpływu do Urzędu
Gminy Kolbudy).
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. W przypadku złożenia wniosków o wartości przekraczającej wysokość środków finansowych
zaplanowanych w budżecie Gminy Kolbudy, o przyznaniu dotacji decyduje data i godzina wpływu
wniosku do Urzędu Gminy Kolbudy.
4. Wnioski rozpatruje Komisja.
5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o dotację Wnioskodawca może zostać wezwany do
jego uzupełnienia.
6. Wnioski złożone w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, nieuzupełnione pomimo
wezwania do uzupełnienia we wskazanym terminie, złożone na niewłaściwym formularzu lub przez
podmiot nieuprawniony do korzystania z dotacji na zasadach określonych w Regulaminie, złożone
po terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, a także wnioski niespełniające innych warunków
określonych w Regulaminie – nie zostaną zakwalifikowane do przyznania dotacji.
7. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
8. W terminie 30 dni od daty zakończenia składania wniosków, wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 4,
Wnioskodawca zostanie zawiadomiony pisemnie o:
1) zakwalifikowaniu wniosku o przyznanie dotacji,
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2) odmowie zakwalifikowania wniosku o przyznanie dotacji.
§7
1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta z Wnioskodawcą.
2. Zawarcie umowy z Wnioskodawcą nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez niego
wniosku o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Zawarcie umowy z Wnioskodawcą nastąpi po zapoznaniu się Wnioskodawcy z warunkami
niniejszego Regulaminu - potwierdzonego podpisaniem oświadczenia będącego integralną częścią
wniosku.
4. Realizowane przedsięwzięcie winno zostać zakończone do dnia 30 września danego roku, poprzez
podpisanie protokołu odbioru końcowego z Wykonawcą, natomiast rozliczenie dotacji, rozumiane
przez złożenie do Urzędu Gminy Kolbudy kompletnego rozliczenia wraz z wnioskiem o wypłatę
dotacji, powinno nastąpić do 15 października danego roku.
5. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dotacji Wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.
§8
Rozliczenie
1. Dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie złożonego rozliczenia wraz
z wnioskiem o wypłatę dotacji w ramach programu ,,Zielone Kolbudy”, stanowiącego Załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
1) kopie faktur/rachunków wystawionych na Wnioskodawcę za wykonane prace potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę (oryginały winny zostać przedłożone do
wglądu),
2) potwierdzenie dokonania zapłaty faktur/rachunków na rzecz Wykonawcy,
3) certyfikaty dla zainstalowanych urządzeń,
4) protokół odbioru końcowego z Wykonawcą,
5) w przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych – potwierdzenie podłączenia instalacji do sieci
dystrybutora energii,
6) dokumentację fotograficzną zainstalowanych urządzeń.
3. W przypadku złożenia niekompletnego rozliczenia Wnioskodawca może zostać wezwany do jego
uzupełnienia.
4. Rozliczenie nieuzupełnione pomimo wezwania do uzupełnienia skutkować będzie odmową wypłaty
dotacji.
5. Dotacja zostanie przekazana na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy po
zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz niniejszym
Regulaminem w terminie 30 dni od daty złożenia rozliczenia, jednakże nie później niż do dnia
15 listopada danego roku, po uprzednim dokonaniu przez Komisję oględzin zrealizowanego
przedsięwzięcia oraz końcowej weryfikacji kompletnego rozliczenia wraz z wnioskiem o wypłatę
dotacji w ramach Programu ,, Zielone Kolbudy”.
§9
1. W okresie 5 lat od daty przyznania dotacji, licząc od dnia dokonania jej wypłaty Wnioskodawca,
który uzyskał dotację nie może:
1) zmieniać miejsca instalacji dofinansowanego urządzenia,
2) przenosić dofinansowanego urządzenia na inny budynek.
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2. Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej dotacji
na dofinansowanie urządzenia przez okres 5 lat od daty przyznania dotacji.
3. W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy Kolbudy może wyrazić zgodę na zmianę miejsca
instalacji urządzenia na inny budynek mieszkalny położony na terenie Gminy Kolbudy przed
upływem czasu, o którym mowa w ust. 1.
4. Komisja, o której mowa w § 2 pkt 7, może dokonywać kontroli sposobu eksploatacji
dofinansowanego przedsięwzięcia. Wnioskodawca jest zobowiązany udostępnić miejsca, budynek
lub jego część, na których został zamontowany lub zainstalowany przedmiot dotacji.
§ 10
1. Gmina Kolbudy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedsięwzięcia, w tym dokumentacji
z nią związanych, w okresie 5 lat od daty przyznania dotacji (licząc od daty dokonania jej wypłaty).
W przypadku stwierdzenia naruszeń wskazanych w § 9 ust. 1 dotacja podlega zwrotowi na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Gmina Kolbudy jest uprawniona do wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w przypadku
podejrzenia nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
3. Wnioskodawcy ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany
do realizacji nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Dotacje stanowiące pomoc de minimis udzielane będą do dnia 30.06.2024 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–8–

Poz. 4299

Załącznik nr 1) do Regulaminu Programu pn. „Zielone Kolbudy” - zasady udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Kolbudy na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia
niskiej emisji na terenie gminy Kolbudy

Wniosek nr

Data wpływu

.............................................................................
/wypełnia pracownik Urzędu Gminy Kolbudy/

Kolbudy, dnia ..................................

Wójt Gminy Kolbudy

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU „ZIELONE KOLBUDY”
Proszę o dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej
emisji na terenie gminy Kolbudy.
I. WNIOSKODAWCA
1. IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA*:

2.

PESEL/NIP/REGON*:

3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA*:

4. KOD POCZTOWY
5. NR TELEFONU
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6. E-MAIL

*jeżeli dotyczy

II. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Powierzchnia użytkowa budynku w m²:

Nr geodezyjny działki:

Obręb geodezyjny:

III. TYTUL PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
□ własność
□ współwłasność
□ inne/jakie……………………………………
IV. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowana data rozpoczęcia
i zakończenia przedsięwzięcia
(od - do)
Opis przedsięwzięcia
z wyszczególnieniem kosztów
kwalifikowanych (w zł)

Planowana łączna wysokość
kosztów kwalifikowanych
(wartość netto i brutto w zł)

V. RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
(wybór proszę zaznaczyć znakiem „X”):

□
□
□

Ogniwa fotowoltaiczne
Kolektory słoneczne

Pompa ciepła

Typ i moc urządzenia:

Poz. 4299
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VI. OŚWIADCZAM, ŻE W BUDYNKU MIESZKALNYM, W KTÓRYM MA BYĆ
REALIZOWANE

PRZEDSIĘWZIĘCIE

GOSPODARCZA

LUB

PROWADZONA

DZIAŁALNOŚĆ

W

JEST

SEKTORZE

DZIAŁALNOŚĆ
ROLNYM

LUB

W RYBOŁÓWSTWIE? (właściwe zaznaczyć X)
Rodzaj prowadzonej działalności:

Tak

Nie
VII. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MOŻLIWOŚĆI/BRAKU MOŻLIWOŚCI
ODZYSKANIA PODATKU VAT za poniesione koszty kwalifikowane związane z realizacją
przedsięwzięcia (właściwe zaznaczyć X).
Oświadczam, że:
mam

możliwość

odzyskania

podatku VAT

poniesionego nie mam możliwości odzyskania poniesionego
podatku VAT

………………………………………….
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

VIII. OŚWIADCZAM, ŻE:
(właściwe zaznaczyć X)

□ zapoznałem/am się z Regulaminem Programu pn. „Zielone Kolbudy” - zasady udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Kolbudy na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł
energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Kolbudy i zobowiązuję się do jego
przestrzegania,

□ budynek mieszkalny, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia jest zamieszkały,
□ wszystkie informacje podane we wniosku oraz w załącznikach są zgodne ze aktualnym stanem
prawnym i faktycznym,

□ w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymałem/am dotacji z budżetu Gminy Kolbudy na dofinansowanie
zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy
Kolbudy,

□ wyrażam zgodę na dokonanie kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia, w tym do przeprowadzenia
oględzin oraz na wykonanie dokumentacji fotograficznej na nieruchomości przez Komisję z Urzędu
Gminy Kolbudy, celem potwierdzenia wykonania przedsięwzięcia, a następnie jego eksploatacji przez
okres 5 lat od dnia otrzymania dotacji,

□

przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem

dotacji,
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dotacja stanowić będzie pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2018 r., poz. 362 ze zm.) oraz
rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z 24.12.2013 r.),

□

dotacja nie stanowić będzie pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2018 r., poz. 362 ze zm.)
oraz rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352
z 24.12.2013 r.),

□

dotacja stanowić będzie pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)

nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9 z późn.
zm.),

□

dotacja nie stanowić będzie pomocy de minimis udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji

(WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.,
str. 9 z późn. zm.),

□

dotacja stanowić będzie pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L
Nr 190, str. 45 ze zm.),

□ dotacja nie stanowić będzie pomocy de minimis udzielanej zgodnie z rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE
L Nr 190, str. 45 ze zm.).

..................................................................................

/miejscowość, data/

………………………………………………………

/czytelny podpis Wnioskodawcy/

Do wniosku dołączam:
(właściwe zaznaczyć X)

□

odpis z księgi wieczystej lub kserokopię aktu własności nieruchomości na której ma być

zrealizowane przedsięwzięcie,

□ o ile prawo tego wymaga - kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim wraz
z potwierdzoną datą wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz
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oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł
sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę,

□

potwierdzenie uzgodnienia prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi z właściwym

organem administracji publicznej – w przypadku źródeł ciepła, wykorzystujących ciepło ziemi,

□

zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości – w przypadku współwłasności (zał. A do

wniosku – wypełniony dla każdego ze współwłaścicieli),

□ klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę zgody na kontakt

telefoniczny

(zał. B do wniosku).
W przypadku, gdy dotacja stanowić będzie pomoc publiczną:

□ wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minmis w rolnictwie i rybołówstwie
jakie podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczania o wielkości pomocy de minimis
oraz de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

□ informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r.
Nr 53 poz. 311 z p. zm. ),

□ informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
w rybołówstwie (Dz. U. Nr. 121 poz. 810).

..................................................................................

/miejscowość, data/

………………………………………………………

/czytelny podpis Wnioskodawcy/
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Załącznik A do wniosku o udzielenie dotacji
w ramach Programu „Zielone Kolbudy”

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO)
................................................................
................................................................
(adres zamieszkania)
...............................................................
(PESEL)

Niniejszym oświadczam, że będąc współwłaścicielem nieruchomości zlokalizowanej pod
adresem: …………………………………………………………………………………………………,
(adres nieruchomości, w której będzie wykonywane przedsięwzięcie)
wyrażam zgodę na montaż odnawialnych źródeł energii realizowany w ramach Programu pn. „Zielone
Kolbudy” oraz wypłatę dotacji współwłaścicielowi ..................................................................................
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)
ubiegającemu się o dofinansowanie.

Jednocześnie

oświadczam,

że

zapoznałem

się

ze

szczegółowymi

zasadami

udzielania i rozliczania dotacji celowej opisanymi w Regulaminie Programu pn. „Zielone Kolbudy” zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kolbudy na dofinansowanie zakupu
i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Kolbudy
i akceptuję jego postanowienia.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kolbudy z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej
1, 83-050 Kolbudy.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem
e-mail iod@ug.kolbudy.pl tel. 530-072-074.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku
o dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (tzn. osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę), lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz
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w przypadku uzyskania dotacji lit. c (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który
ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) RODO.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana danych
będzie Urząd Gminy Kolbudy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na
świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z klasyfikacją wynikającą z jednolitego
rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy
i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.
9. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
ani profilowanie.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań
związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarciem i realizacją umowy.

..................................................................................

/miejscowość, data/

………………………………………………………

/czytelny podpis/
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Załącznik B do wniosku o udzielenie dotacji
w ramach Programu „Zielone Kolbudy”

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych – Urząd Gminy
Kolbudy z siedzibą 83-050 Kolbudy ul. Staromłyńska 1, celem realizacji Programu pn. „Zielone Kolbudy”.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

1.
2.
3.

………………………………………………………
/czytelny podpis Wnioskodawcy/

Klauzula zgody na kontakt telefoniczny
1.
2.
3.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przez Administratora danych – Urząd Gminy Kolbudy z siedzibą
83-050 Kolbudy ul. Staromłyńska 1, celem realizacji Programu pn. „Zielone Kolbudy”.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………………
/czytelny podpis Wnioskodawcy/
Klauzula zgody na kontakt elektroniczny (e-mail)
1.

2.
3.

Wyrażam zgodę na nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Administratora
danych – Urząd Gminy Kolbudy z siedzibą 83-050 Kolbudy ul. Staromłyńska 1, celem realizacji Programu
pn. „Zielone Kolbudy”.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………………
/czytelny podpis Wnioskodawcy/

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kolbudy z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej
1, 83-050 Kolbudy.
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2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem
e-mail iod@ug.kolbudy.pl tel. 530-072-074.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku
o dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (tzn. osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę), lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz
w przypadku uzyskania dotacji lit. c (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który
ciąży na administratorze danych jak np. obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) RODO.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana danych
będzie Urząd Gminy Kolbudy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na
świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z klasyfikacją wynikającą z jednolitego
rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy
i związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.
9. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
ani profilowanie.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań
związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarciem i realizacją umowy.

………………………………………………………

/czytelny podpis Wnioskodawcy/
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Załącznik nr 2) do Regulaminu Programu pn. „Zielone Kolbudy” - zasady udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Kolbudy na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia
niskiej emisji na terenie gminy Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy

ROZLICZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
I WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI
W RAMACH PROGRAMU „ZIELONE KOLBUDY”

I. WNIOSKODAWCA
1. IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA*:

2.

PESEL/NIP/REGON*:

3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA*:

4. KOD POCZTOWY
5. NR TELEFONU

6. E-MAIL

* jeżeli dotyczy

II. LOKALIZACJA – miejsce realizacji przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………
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III. ZESTAWIENIE ZAŁĄCZONYCH FAKTUR/RACHUNKÓW
Numer dokumentu
księgowego (faktury,
rachunku)

Data wystawienia
dokumentu

Kwota dokumentu
brutto

Kwota wydatków
kwalifikowanych

RAZEM:

W związku z zawartą umową nr ……………………… z dnia …………………… o udzielenie dotacji
ze środków budżetu Gminy Kolbudy na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach
Programu „Zielone Kolbudy” zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz
wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości………………………………………………… zł.
(słownie:………………………………………………………………………………………)
na poniższy rachunek bankowy:.
Właściciel Konta Bankowego:

Nr konta:

Do wniosku dołączam:
(właściwe zaznaczyć X)

□ Kopie wyżej wymienionych faktur/rachunków za wykonane prace.
□ Potwierdzenie dokonania zapłaty faktur/rachunków na rzecz Wykonawcy.
□ Wymagane certyfikaty dla zainstalowanych urządzeń.
□ Protokół odbioru końcowego z Wykonawcą.
□ W przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych – potwierdzenie podłączenia instalacji do sieci
dystrybutora energii.

□ Dokumentację fotograficzną zainstalowanych urządzeń.
....................................................

/miejscowość, data/

………………………………………………………

/czytelny podpis Wnioskodawcy/

