
 
   Załącznik nr 1  

do uchwały Zarządu NFOŚiGW 
nr……...……. z dnia …………. 

      
 

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW 

 

 o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków   

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej  

 

w ramach programu priorytetowego 

Racjonalna gospodarka odpadami 

Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów  
wycofanych z eksploatacji 

 

 

 
Warszawa, grudzień  2017 r. 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin naboru wniosków zwany dalej „Regulaminem”, stosuje się do wniosków  
o dofinansowanie (zwanych dalej także „wnioskami”), złożonych w naborze ciągłym, (dalej 
„nabór”), w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami część 4) 
Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, zwanego dalej 
„programem priorytetowym”. 

2. Regulamin określa sposób rozpatrywania wniosków od momentu ich wpływu do kancelarii 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „NFOŚiGW”, do 
momentu zawarcia umowy o dofinansowanie. 

3. Formy i warunki udzielania dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 
określa program priorytetowy.  

 

Rozdział II 

Składanie wniosków 

§ 2 

1. Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanym na stronie 
www.nfosigw.gov.pl. 

2. Wnioski należy składać na formularzach, właściwych dla danego naboru w ramach programu 
priorytetowego. 

3. Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej NFOŚiGW, przy 
ogłoszeniu o naborze. 

4. Wniosek można złożyć w wersji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego, który 
wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu.  

5. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa w ust. 
4, składa wniosek w wersji papierowej. 

6. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu 
złożenia wniosku decyduje: 

1) dla wniosku składanego zgodnie z postanowieniem ust. 4 - data jego wysłania na elektronicznej 
Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), 

2) dla wniosku składanego w formie wydruku - data wpływu do kancelarii NFOŚiGW 
w godzinach 730 – 1530. 

7. Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru zostaje odrzucony, o czym wnioskodawca jest 
informowany w formie pisemnej.  

 

Rozdział III 

Rozpatrywanie wniosku 

§ 3 

1. Kancelaria niezwłocznie przekazuje do komórki merytorycznej złożony przez gminę lub powiat 

wniosek o udzielenie dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Wniosek zostaje wstępnie zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez pracownika komórki 

merytorycznej. 

2. Kierownik komórki merytorycznej wyznacza spośród pracowników komórki merytorycznej 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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koordynatora, który prowadzi oceny wniosku i przygotowuje dokumentację do zawarcia umowy w 

sprawie udzielenia dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

3. Wyznaczony pracownik komórki merytorycznej rejestruje wnioski w systemie informatycznym.  

4. W terminie do 30 września (sukcesywnie w miarę napływania wniosków), Koordynator dokonuje 

oceny formalnej wniosku w zakresie jego kompletności i prawidłowości. Jeżeli ocena wniosku 

wykaże, że zawiera on błędy lub wymaga uzupełnienia, Wnioskodawca jest pisemnie wzywany do 

złożenia stosownych korekt, uzupełnień lub wyjaśnień, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.  

5. Nie złożenie we wskazanym terminie żądanego uzupełnienia lub korekty wniosku skutkuje 

odrzuceniem wniosku. 

6. Wnioskodawcy, który złożył, z uwzględnieniem korekt i uzupełnień, kompletny i prawidłowo 

wypełniony wniosek, wyliczana jest kwota dofinansowania, stanowiąca iloczyn wykazanej we 

wniosku liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji zebranych i przekazanych przez Wnioskodawcę 

do stacji demontażu pojazdów oraz kwoty 1 000 zł za pierwsze 10 pojazdów, oraz kwoty 500 zł za 

11 pojazd i każdy kolejny. 

7. Dofinansowanie przekazywane jest za zbieranie pojazdów zaliczanych do kategorii M1 lub N1, 

określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii 

L2e, określonych w przepisach o ruchu drogowym. 

 

§ 4 

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków przewiduje się możliwość kontaktu NFOŚiGW 
z wnioskodawcą, w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej). W takim 
przypadku korespondencja do wnioskodawcy przekazywana będzie na adres e-mail, wskazany we 
wniosku o dofinansowanie.  

 

Rozdział IV 

Dofinansowanie 

§ 5 

1. Warunki dofinansowania ustala NFOŚiGW. 

2. Informacja o warunkach dofinansowania albo o nieprzyznaniu dofinansowania przesyłana jest do 
wnioskodawcy. 

Rozdział V 

Zawarcie umowy 

§ 6 

1. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania, NFOŚiGW przygotowuje 
projekt umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym wzorem. 

2. Zobowiązanie NFOŚiGW powstaje w dniu zawarcia w formie pisemnej umowy, o której mowa 
w ust. 1.  

 

 

                                                 
kategoria M1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz 

siedzenia kierowcy; kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków mające maksymalną masę 

nieprzekraczającą 3,5 tony; gdzie masa ta rozumiana jest jako największa określona właściwymi warunkami technicznymi 

masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze 
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Rozdział VI 
Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

§ 7 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r.  poz. 519 z późn. 

zm.). 

 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

§ 8 

Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga NFOŚiGW. 

§ 9 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w trybie naboru ciągłego, w ramach programu priorytetowego, 
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych. 

§ 10 

1. Wskazane w Regulaminie terminy rozpatrywania wniosków przez NFOŚiGW mają charakter 
instrukcyjny i ich naruszenie przez NFOŚiGW nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony 
wnioskodawcy. 

2. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania NFOŚiGW o każdej zmianie danych 
adresowych, w tym adresu e-mail, pod rygorem uznania skutecznego doręczenia korespondencji  

przez NFOŚiGW, przesłanego na dotychczas znany NFOŚiGW adres wnioskodawcy.  

§ 11 

1. Zarząd NFOŚiGW może, w uzasadnionych przypadkach, zmienić postanowienia Regulaminu. 
Zmiany te nie dotyczą wniosków już złożonych w trwającym naborze. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego 
Regulaminu wraz z załącznikami w przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.  

3. Ewentualne spory i roszczenia związane z naborem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 
dla siedziby NFOŚiGW. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie. 

2. Ogłoszenie o naborze.  


