Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/76/2019
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych
Rozdział 1
Wstęp
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Kleczew na dofinansowanie zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w postaci
ogniw fotowoltaicznych.
2. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Kleczew oraz
zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) dotacji – rozumie się przez to dotację celową zgodną z definicją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);
2) wnioskodawcy – rozumie się przez to podmioty określone w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.).
Rozdział 2
Warunki otrzymania
dotacji
§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w niniejszym Regulaminie, może zostać przeznaczona na

realizację inwestycji polegającej na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy
do 30 kV, ale nie więcej niż 75 % mocy umownej określonej przez zakład energetyczny zawarty
w rachunku za ostatnie 6 miesięcy.
2. O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą ubiegać się podmioty określone
w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.
U. z 2018 r., poz. 799 ze zm).
3. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a
także działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, udzielenie dofinansowania będzie
stanowić pomoc de minimis zgodnie z:
1) rozporządzeniem 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. U. UE.L.2013.352.1),
2) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. 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. U. UE. L.2013.352.9).
4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie jest
zobowiązany do przedstawienia dokumentów oraz informacji, o których mowa w ustawie z
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
2018 r. poz. 362 ze zm.):

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis
w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz
pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji określonych 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. Nr 53 poz. 311 ze zm.) albo 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 rybołówstwie (D z. U. Nr 121, poz. 810).
5. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de
minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie, przepisy uchwały mają zastosowanie do dnia
31 grudnia 2020 r.
6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru
dostawcy sieci fotowoltaicznej i instalatora, zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dotacja może być udzielona wyłącznie na zakup instalacji,
posiadających ważne certyfikaty, wydane przez upoważnione podmioty.
7. Dotacja nie jest udzielana dla budynków wykorzystywanych sezonowo (np. domki
letniskowe).
8. Dotacja nie będzie obejmować przedsięwzięć, które zostały wykonane przed złożeniem
wniosku i przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu.
9. Do określonego budynku/ budynek wielorodzinny - lokalu może być złożony tylko jeden
wniosek.
§ 4. Dotacji podlegać będzie inwestycja realizowana w budynku lub lokalu położonym na terenie
Gminy Kleczew, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny (właściciel lub najemca) lub
którym zarządza jako nieruchomością wspólną.
Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji i niezbędne dokumenty.
§ 5. 1. Wszczęcie procedury o udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego przed
przystąpieniem do realizacji inwestycji pisemnego wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć kserokopie:

-

aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub
lokalu (oświadczenie, że jest jedynym posiadaczem), którego dotyczy inwestycja (nie
dotyczy wspólnot mieszkaniowych) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg
Wieczystych,

-

pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji (w przypadku
współwłasności), natomiast w przypadku innego tytułu prawnego niż własność - pisemnej
zgody odpowiednio właściciela, zarządcy, administratora, wspólnoty mieszkaniowej na
przeprowadzenie inwestycji.

-

kserokopię pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego - w przypadku kiedy
przedsięwzięcie realizowane będzie w budynku, który na dzień składania wniosku nie
został oddany do użytkowania.

Rozdział 4
Składanie i rozpatrywanie wniosków.
§ 6. 1. Nabór wniosków o udzielenie dotacji będzie odbywał się w sposób ciągły.
2. Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu, do wyczerpania kwoty środków finansowych

przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
3. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków na dany rok budżetowy zostaną rozpatrzone w

następnym roku budżetowym do wysokości zabezpieczonej kwoty.
4. Wysokość kwoty będzie ustalana każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok.
5. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, pozostawia się bez

rozpatrzenia.
6. Za kompletność wniosku odpowiada Wnioskodawca.
7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do zawarcia umowy

dotacji pomiędzy Gminą Kleczew, a Wnioskodawcą.
8. Osobie ubiegającej się o udzielenie dotacji, której wniosek nie został zakwalifikowany do

realizacji nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie prawne wobec gminy Kleczew.
9. Wnioskodawca

zobowiązuje się, do zapewnienia sprawności i funkcjonowania ogniw
fotowoltaicznych przez okres co najmniej 5 lat, pod rygorem zwrotu kwoty dotacji.
Rozdział 5
Umowa dotacji
§ 7. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy sporządzonej zgodnie z art. 250 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
Rozdział 6
Wysokość dotacji
§ 8. 1. Wysokość dotacji na realizację inwestycji polegającej na montażu mikroinstalacji
fotowoltaicznej stanowić będzie:
- 1500 zł brutto – za pełny 1 kW.

2. Wysokość dotacji obejmuje wartość podatku od towarów i usług (VAT), jeśli dotowanemu
nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.
3. W przypadku kiedy dotowanemu przysługuje zwrot podatku VAT, wartość dotacji
pomniejsza się o jego wartość.
4. W przypadku otrzymania przez wnioskodawcę dotacji z innej instytucji, suma dotacji nie
może przekroczyć kosztów instalacji.

Rozdział 7
Rozliczenie i warunki udzielenia dotacji
§ 9. 1. Podstawą wypłaty dotacji będzie złożenie przez Wnioskodawcę po wykonaniu inwestycji
następujących dokumentów:
a) wniosek o rozliczenie kosztów montażu ogniw fotowoltaicznych,
b) oryginalna faktura lub rachunek na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej (z podaniem

wartości VAT),
c) oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku

naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT – jeżeli dotyczy,
d) kserokopię oświadczenia instalatora, że mikroinstalacja w budynku wykonana została

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
e) kserokopię umowy z zakładem energetycznym dot. przyłączenia i montażu licznika

dwukierunkowego – jeżeli dotyczy.
2. Wnioskodawca obowiązany jest potwierdzić kserokopię składanego dokumentu w zakresie
zgodności jej z oryginałem, poprzez umieszczenie na kserokopii sformułowania „potwierdzam
zgodność z oryginałem", opatrzonego datą i czytelnym podpisem.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu
Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na montaż ogniw fotowoltaicznych
1.Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy
……………………………………………………………………………………..
2. PESEL………………………………………………………………………………..
3. NIP……………………………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania/Wnioskodawcy
………………………………………………………………………………………..
5. Adres planowanego przedsięwzięcia
.……………………………………………………………………………………….\
6. Rodzaj obiektu:
□

budynek istniejący

□

budynek nowobudowany

□

lokal

7. Nieruchomość na której prowadzona jest działalność (TAK/NIE)*
8. Rodzaj przedsięwzięcia:
7.1.Instalacja źródła energii odnawialnej:
□ mikroinstalacja fotowoltaiczna
7.1.1.Moc………….………….kW
9. Termin wykonania inwestycji do dnia*: ………………………………………………
10. Nazwa banku i nr konta do wypłaty przyznanej dotacji:…………………………
…………………………………………………………………………………………

..........................
miejscowość, dnia
* zaznaczyć właściwe

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

Załączniki:
1. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego (właściciel lub
najemca) gdzie realizowane będzie przedsięwzięcie (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)
2. pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji (w przypadku współwłasności)
3. pisemna zgoda właściciela/zarządcy/administratora na przeprowadzenie inwestycji (w przypadku innego
tytułu prawnego niż własność)
4. kserokopia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego – w przypadku kiedy przedsięwzięcie dotyczy
budynku, który na dzień składania wniosku nie został oddany do użytkowania
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy
Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych’’ oraz zobowiązuję się do eksploatacji przedmiotu inwestycji
w okresie co najmniej 5 lat od dnia zrealizowania inwestycji.

..........................
miejscowość, dnia

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

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu
Gminy Kleczew na montaż ogniw fotowoltaicznych

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
pl. Kościuszki 5, 62 – 540 Kleczew

Wniosek
o rozliczenie kosztów montażu

Imię i nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy
…………………………………………….
Adres zamieszkania / Wnioskodawcy
……………………………………………
PESEL
……………………………………………
NIP
……………………………………………

Oświadczenie

Ja niżej podpisany………………………………… zam………………………………………
……………………………………………………….oświadczam, że w dniu ………………………….
zakończyłem realizację inwestycji polegającej na montażu ogniw fotowoltaicznych, zgodnie z
wnioskiem o udzielenie dotacji i Regulaminem przyznania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na
montaż ogniw fotowoltaicznych oraz zawartą umową
nr………………………………………………z dnia ……………………….na dowód czego
przedkładam:*
□ oryginalna faktura lub rachunek na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej (z podaniem

wartości VAT),
□ oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku

naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT – jeżeli dotyczy,
□ kserokopię oświadczenia, że mikroinstalacja w budynku wykonana została zgodnie z

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

□ kserokopię umowy z zakładem energetycznym dot. przyłączenia i montażu licznika

dwukierunkowego – jeżeli dotyczy, jeżeli nie dotyczy oświadczenie o uzyskanym efekcie
ekologicznym.
□

kserokopia rachunku z okresu nie później, niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

..........................
Data

* zaznaczyć właściwe

................................................................
(Podpis)

