
 
                   
 

                  REGULAMIN 
 

PROGRAMU WSPARCIA PRZEZ PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA W 
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM PRZYŁĄCZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
w budynkach korzystających dotąd z innych źródeł podgrzewania wody 

1. Organizator Programu: 

PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna z siedzibą 00-120 Warszawa ul. Złota 59 wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
0000013479, NIP 642-000-06-42, REGON 273204260, kapitał zakładowy 2 380 933 300, 
wpłacony w całości, zwaną dalej PGE Energia Ciepła S.A. 

2. Cel Programu: 

Celem programu jest wsparcie działań służących eliminacji gazowych podgrzewaczy wody 
(lub innych urządzeń), poprawa bezpieczeństwa użytkowników mieszkań, zmniejszanie emisji 
CO2 do atmosfery, poprzez przyłączenie ciepłej wody użytkowej (zwanej dalej „c.w.u.”) 
do budynków, które korzystają z centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. 

3. Adresaci Programu: 

Program skierowany jest  do właścicieli istniejących budynków przyłączonych do sieci 
ciepłowniczej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 
w których ciepła woda użytkowa pozyskiwana była dotąd z innych źródeł ogrzewania. 

4. Zasady Programu:  

4.1. Wsparcie, o którym mowa w pkt. 2, polegać będzie na jednorazowym zwrocie 
(dofinansowaniu) części poniesionych nakładów, związanych z przyłączeniem do budynku 
ciepłej wody użytkowej, polegającym na trwałym odłączeniu lub demontażu istniejących 
urządzeń oraz wybudowaniu wewnętrznej instalacji odbiorczej c.w.u. 

4.2.  Wsparcie przysługuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz  
w odrębnym Porozumieniu zawartym z Wnioskodawcą. 

5. Wysokość wsparcia: 

5.1. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wielkości przyłączonej mocy cieplnej na potrzeby 
c.w.u., ustalonej na podstawie uzgodnionych z PGE Energia Ciepła S.A. projektów 
wykonawczych wewnętrznej instalacji odbiorczej oraz podpisanej przez Strony umowy 
sprzedaży ciepła i wynosi 500 złotych (słownie: pięćset  00/100 zł) za 1kW mocy 
zamówionej średniej na potrzeby c.w.u. Wysokość udzielonego wsparcia jednocześnie 
nie może przekroczyć 50% nakładów poniesionych i udokumentowanych przez 
Wnioskodawcę na realizację przyłączenia. 

5.2.  W przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę wsparcia nie pochodzącego od PGE Energia 
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, w tym z innych dotacji 
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza lub 
innych, łączna wysokość udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 100% poniesionych 
nakładów. W przypadku przekroczenia powyższego limitu PGE Energia Ciepła S.A. 
zmniejszy dofinansowanie do łącznego poziomu 100% poniesionych nakładów.  

6. Warunki i sposób udzielenia wsparcia: 

6.1. Niezależnie od liczby lokali, których właściciele zamierzają korzystać z ciepłej wody 
użytkowej, Porozumienie oraz Umowa sprzedaży ciepła lub Aneks do umowy sprzedaży 
ciepła zawarte będą dla całego budynku, a nie dla poszczególnych lokali. 
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6.2. Celem ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć, w siedzibie PGE Energia Ciepła S.A. 
Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Energetyków 6 w Gorzowie 
Wlkp., następujące dokumenty: 

a)  wypełniony wniosek o udzielenie wsparcia (wzór wniosku dostępny na 
www.pgeenergiaciepla.pl w zakładce Strefa Klienta oraz w Dziale Rozwoju i Obsługi 
Klienta PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim), 

b) oświadczenie o korzystaniu lub o niekorzystaniu z dofinansowania z dotacji celowych na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza lub innych. 

c) oświadczenie o dotychczasowym rodzaju źródła podgrzewania ciepłej wody w budynku. 

6.3. Warunki udzielenia dofinansowania zostaną określone w odrębnym Porozumieniu, 
zawartym przez PGE Energia Ciepła S.A. i Wnioskodawcę. 

 6.4. Wypłata kwoty wsparcia dla Wnioskodawcy nastąpi na podstawie zawartego Porozumienia, 
na wskazany przez Wnioskodawcę numer rachunku bankowego, w terminie 30 dni, licząc 
od daty podpisania protokołu przyłączenia i przedstawienia dokumentów dowodzących 
poniesienie nakładów, w szczególności faktur lub rachunków dotyczących: opracowania 
projektów instalacji wewnętrznej c.w.u.;  zakupu lub wybudowania instalacji wewnętrznej 
c.w.u.; trwałego odłączenia lub demontażu istniejących urządzeń – wraz 
z dowodem ich zapłaty. 

6.5. W przypadku, gdy zaawansowanie niezbędnych prac związanych z przyłączeniem ciepłej 
wody użytkowej w budynku uniemożliwi – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy – 
rozpoczęcie poboru ciepła w danym roku kalendarzowym, w szczególności z uwagi na 
niedotrzymanie terminów ustalonych w umowie przyłączeniowej, PGE EC S.A. Oddział 
Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim nie dokona wypłaty dofinansowania. 

7. Warunki ogólne: 
 

7.1. Otrzymanie dofinansowania w ramach innego programu wsparcia organizowanego przez  
PGE EC S.A. wyklucza możliwość otrzymania dofinansowania  w ramach programu 
„Wsparcia przez PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim 
przyłączania ciepłej wody użytkowej”. 
 

7.2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest brak zaległości w płatnościach na rzecz PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim według stanu na 
dzień złożenia wniosku oraz na dzień planowanej wypłaty dofinansowania – z wyjątkiem 
zadłużenia, które objęto pisemnym porozumieniem w sprawie spłaty zaległości. 

 
7.3. W przypadku odłączenia budynku od sieci ciepłowniczej, wcześniej niż przewidują 

postanowienia umowy przyłączeniowej lub aneksu do niej, lub w przypadku zmniejszenia 
podanych w umowie przyłączeniowej lub umowie sprzedaży ciepła wielkości mocy cieplnej 
zamówionej na potrzeby c.w.u. po przyłączeniu budynku, Wnioskodawca zwróci PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim równowartość 
otrzymanego dofinansowania w zakresie, w jakim od umowy odstąpił bądź nie zawarł 
umowy sprzedaży ciepła, względnie nie wykonał zobowiązania do odbioru ciepła, o którym 
mowa w umowie przyłączeniowej. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia 
wniosku o zmniejszenie zamówionej mocy, rozwiązania albo odstąpienia od umowy 
przyłączeniowej lub sprzedaży ciepła, na rachunek bankowy PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 
Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim nr ……………………………. 

7.4. Przez przyłączenie ciepłej wody użytkowej rozumie się podpisanie protokołu przyłączenia 
oraz zawarcie Umowy sprzedaży ciepła lub Aneksu do tej umowy.  

7.5. Łączna wartość wsparcia jest limitowana wysokością środków przeznaczonych przez PGE 
Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim na ten cel 
w danym roku. Wsparcie będzie udzielane wnioskodawcom spełniającym warunki 
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określone w niniejszym Regulaminie, po złożeniu przez nich wniosku, o którym mowa w pkt. 
6.2. i potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w Programie. 

7.6. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu w danym roku 
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim nie dokona 
wypłaty dofinansowania na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca uprawniony jest do 
złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w kolejnym roku kalendarzowym. Wniosek taki 
zostanie rozpatrzony w pierwszej kolejności. 

7.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ……………. 2020 r. 
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