
 

 

UCHWAŁA NR VI/54/2019 

RADY GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 6 marca 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Grębocice  

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

w gminie Grębocice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 2, 

ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 799  

ze zm.) Rada Gminy Grębocice uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Grębocice postanawia udzielić ze środków budżetu gminy Grębocice dotacji celowej  

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie 

Grębocice. 

§ 2. Warunki udzielania dotacji celowej określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w gminie Grębocice” w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Grębocice: 

T. Kuzara

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 marca 2019 r.

Poz. 1850



 

Załącznik do uchwały nr VI/54/2019 

Rady Gminy Grębocice z dnia 6 marca 2019 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Grębocice 

§ 1. Ustala się „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Grębocice  

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie 

Grębocice”. 

§ 2. 1. Celem uzyskania dotacji jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. 

2. Gmina Grębocice udziela dofinansowania podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.), będącym właścicielami, współwłaścicielami 

nieruchomości mieszkalnych lub najemcami posiadającymi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  

na terenie Gminy Grębocice, którzy zrealizują inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii. Inwestycja może być dokonana tylko za zgodą wszystkich właścicieli budynku mieszkalnego. 

3. Osoby występujące w imieniu Wnioskodawcy zobowiązane są przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. 

4. O dotację mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne 

i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym zgłoszonym  

do dofinansowania. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 

udzielane dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji 

Europejskiej (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. EU L 352 z 24 grudnia 2013 r. str. 1), 

rozporządzenia Komisji Europejskiej (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 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. str.9) oraz rozporządzenia Komisji Europejskiej (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 190 z 27 czerwca 

2014 r., str. 45). Przyznanie pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. ogranicza się do dnia 31 grudnia 2020 r. 

5. Wnioskodawcom, określonym w § 2 pkt 2 niniejszego rozdziału, udzielane jest dofinansowanie na 

częściowe pokrycie kosztów instalacji tj. urządzeń służących do pozyskiwania energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych z instalacji fotowoltaicznej. 

6. Dofinansowaniu nie podlega koszt wykonania prac projektowych, zakupu dodatkowego wyposażenia oraz 

koszt eksploatacji urządzenia grzewczego. 

7. Nie udziela się dotacji na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, w przypadku montażu na dachu, 

gdy pokrycie dachowe wykonane jest z eternitu (azbestu) lub onduliny. 

8. Dopuszcza się montaż urządzenia będącego przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której 

znajduje się budynek mieszkalny Wnioskodawcy, jeśli urządzenie będzie obsługiwać technicznie 

przedmiotowy budynek. 

9. Nowy system ogrzewania należy utrzymać przez okres co najmniej 5 lat od zainstalowania. Likwidacja 

zamontowanych urządzeń przed upływem 5 lat od udzielania dotacji celowej z przyczyn zależnych  

od dotowanego rodzi skutki zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości 

podatkowych. 

10. Przed dokonaniem wypłaty kwoty dofinansowania, a także przez okres 5 lat Wnioskodawca 

zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie 

wszelkich danych objętych wnioskiem. 
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§ 3. 1. Przyznanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku złożonego do Wójta Gminy Grębocice, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy do niego 

dołączyć stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Druki do pobrania dostępne są: 

1) w Urzędzie Gminy Grębocice; 

2) na stronie internetowej www.grebocice.com.pl. 

§ 4. 1. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych  

lub dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).  

2. Dotacji nie podlega zmiana lub modernizacja istniejących już paneli fotowoltaicznych. 

§ 5. 1. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez 

Wnioskodawcę. 

2. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na całą instalację paneli fotowoltaicznych: zakup, 

montaż, inwerter, liczniki i inne. 

3. Koszty kwalifikowane ustalane będą na podstawie faktur wystawionych po wejściu w życie niniejszej 

uchwały – jeżeli na fakturze nie został wyraźnie określony koszt kwalifikowany wymieniony w ust. 2, w takim 

wypadku należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawcy faktury. 

§ 6. 1. Kwotę dotacji dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala się na podstawie kosztów 

kwalifikowanych wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 według następujących zasad: 

1) dotacja na zakup i montaż inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

w postaci paneli fotowoltaicznych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu do pełnych 

złotych, lecz nie więcej niż 10 000 złotych brutto, 

§ 7. Osoby ubiegające się o dotację powinny złożyć do Wójta Gminy Grębocice: 

1) wniosek (zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu); 

2) niezbędne dokumenty do wniosku (zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu). 

§ 8. 1. Po złożeniu wniosku do Urzędu Gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, przeprowadzona zostanie wizja lokalna, z której sporządzony 

zostanie protokół wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą zamontowane panele fotowoltaiczne.  

2. O kolejności rozpatrywania spraw decyduje kolejność złożenia wniosków o dotację, które po stwierdzeniu 

kompletności, rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Grębocice, aż do wyczerpania 

posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym. 

3. Wnioski o dotację można składać przez cały rok kalendarzowy. Przyznanie pomocy de minimis  

na podstawie uchwały ogranicza się do dnia 31.12.2020 r. 

4. Komisja sprawdza wniosek oraz dokonuje wizji lokalnej na nieruchomości, gdzie zostały zamontowane 

panele fotowoltaiczne, potwierdzając protokołem dokonaną już inwestycję. 

5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilno – prawnej pomiędzy 

Gminą Grębocice a Wnioskodawcą. 

6. Treść umowy obejmuje elementy uregulowane w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). 

7. Umowa, o której mowa w ust. 4 zawierana jest z Wnioskodawcą, z chwilą posiadania środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Grębocice. 

§ 9. 1.Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przez 

wnioskodawcę. 

2. Ostateczną datę decydującą o przyznaniu dofinansowania, jest data podpisania umowy wymienionej  

w § 9 ust. 5. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1850



§ 10. Przed dokonaniem wypłaty kwoty dofinansowania, a także przez okres 5 lat Wnioskodawca 

zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie 

wszelkich danych objętych wnioskiem. 

§ 11. Dotacja dotyczy urządzeń zakupionych po dniu wejścia w życie uchwały i podpisania umowy między 

wnioskodawcą a Gminą Grębocice. 

§ 12. Imienne dowody zakupu urządzeń, materiałów i usług - faktura VAT lub rachunki nie mogą  

być wystawione z datą wcześniejszą od daty wejścia w życie niniejszego regulaminu.  

§ 13. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą 

działalność gospodarczą, działalność sektora produkcji rolnej lub działalność sektora rybołówstwa, powinno się 

przedstawić 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 oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie  

lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 

(zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu). 

1. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym jej udzielenie następuje z uwzględnieniem 

warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w 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 352/1 z 24.12.2013 r. str. 1). 

2. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym jej udzielenie następuje z uwzględnieniem 

warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w 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 z 24.12.2013 r. str. 9). 

3. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury udzielona będzie zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia 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. L 190 z 28.06.2014 r.). 

4. W przypadku dofinansowania, gdzie będzie udzielana pomoc, o której mowa w ust. 1 Wnioskodawca 

obowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej: 

1) wszystkich zaświadczeń 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 oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie  

lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym 

okresie, 

2) informacji niezbędnej do udzielenia pomocy, według wzoru określonego rozporządzeniem 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). 

5. W przypadku dofinansowania, gdzie będzie udzielana pomoc, o której mowa w ust. 2 i 3 Wnioskodawca 

obowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie  

lub rybołówstwie otrzymane w tym okresie, 

2) informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, według wzoru 

określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 

przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121, 

poz. 810).
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Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 

WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY 

…………………………………… 

……………………………………      Wójt Gminy Grębocice 

……………………………………      ul. Głogowska 3 

……………………………………      59-150 Grębocice 

tel. ………………………………. 

  (imię, nazwisko, adres) 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Grębocice 

1. Proszę o udzielenie dofinansowania na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym 

położonym na terenie gminy Grębocice: 

na działce nr …………………w miejscowości ……………………………… nr domu……………….. 

przy ulicy …………………………………stanowiącej ………………………………………….……... 

(podać tytuł prawny do władania nieruchomością) 

2. PESEL ................................................................................................................................................ 

3. Nr dowodu osobistego ……………………………….………………………………………………... 

4. Termin zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej …………………………………………………... 

5. Termin zakończenia inwestycji ………………………………………………………………………... 

6. Wysokość poniesionych kosztów ……………………………………………………………………... 

7. Typ i moc instalacji fotowoltaicznej …………………………………………………………………... 

8. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego ……………………………………………………… 

9. Kwotę dotacji proszę wpłacić przelewem na konto nr: ………………………………………………... 

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

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy 

Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

w gminie Grębocice i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

…………………………………… 

(data i podpis Wnioskodawcy/ów) 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na nieruchomości przez przedstawicieli Urzędu Gminy 

Grębocice po zakończeniu inwestycji, w celu stwierdzenia wykonania montażu paneli fotowoltaicznych 

w ciągu 5 lat od daty otrzymania dofinansowania. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Urząd Gminy Grębocice – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 ze zm.) – dla potrzeb udzielania dotacji. 

…………………………………… 

(data i podpis Wnioskodawcy/ów)
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Załącznik nr 2 do załącznika nr 1 

 

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem o udzielenie 

dotacji celowej ze środków budżetu gminy Grębocice na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Grębocice: 

 

1. Oryginały faktur VAT lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, dotyczących zakupu i montażu 

instalacji fotowoltaicznej. 

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi 

wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, umowa 

najmu) – oryginały do wglądu. 

3. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody 

współwłaścicieli nieruchomości wraz z oświadczeniem, że koszty związane z zakupem i montażem zostały 

w całości poniesione przez Wnioskodawcę. 

4. Kserokopia projektu instalacji sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane  

do projektowania instalacji tj. opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń, w tym określenie 

producenta głównych urządzeń, ich ilość, moc zainstalowanego urządzenia. 

5. Kserokopia zgłoszenia lub pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej (na zgłoszenie w przypadku 

montażu paneli fotowoltaicznych do 40 kw w Starostwie Powiatowym w Polkowicach w Wydziale 

Administracji Budowlanej, natomiast jeśli panele mają powyżej 40 kw potrzebne jest już pozwolenie) – 

oryginały do wglądu. 
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Załącznik nr 3 do załącznika nr 1 

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

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

………………………………… 

(imię i nazwisko, adres) 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że budynek mieszkalny położony w miejscowości 

………..……………………………., na działce nr ……………………. obręb 

…………………………………….. 

- nie jest wykorzystywana/y do prowadzenia działalności gospodarczej, działalności w rolnictwie, działalności 

w rybołówstwie 

- jest wykorzystywana/y do prowadzenia działalności gospodarczej, działalności w rolnictwie, działalności 

w rybołówstwie 

- jest wykorzystywana/y w ……………….% powierzchni użytkowej do prowadzenia działalności 

gospodarczej, działalności w rolnictwie, działalności w rybołówstwie 

 

Grębocice, dnia........................    PODPIS  ...................................................... 
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