
 

 

UCHWAŁA NR XX/110/2017 

RADY GMINY MIASTKOWO 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych  

źródeł energii 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 400a, ust. 1 pkt 22 i art. 403 ust. 4 - 6 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miastkowo  

na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii” w brzmieniu stanowiącym załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XIX/104/2017 Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Jacek Banach 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 1634



Załącznik do Uchwały Nr XX/110/2017 

Rady Gminy Miastkowo 

z dnia 30 marca 2017 r. 

Regulamin 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miastkowo na dofinansowanie zakupu i montażu 

odnawialnych źródeł energii 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Miastkowo na dofinansowanie zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w postaci: 

1) ogniw fotowoltaicznych; 

2) kolektorów słonecznych. 

2. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miastkowo  

oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. 

3. Regulamin jest konsekwencją przyjęcia przez Radę Gminy Miastkowo uchwały Nr XIII/69/2016 z dnia 

18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata  

2016-2020”. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji – rozumie się przez to dotację celową zgodną z definicją z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870); 

2) wnioskodawcy - rozumie się przez to tylko osobę fizyczną; 

3) budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek wolno stojący lub jego część w zabudowie 

bliźniaczej czy szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, spełniający funkcję mieszkalną. 

§ 3. 1. Do ubiegania się o dotację uprawniony jest Wnioskodawca stale zamieszkujący (przebywający  

z zamiarem stałego pobytu w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Dz. U.  

z 2016 r. poz. 380) i posiadający tytuł własności do nieruchomości położonej na terenie Gminy Miastkowo,  

na której będzie zainstalowane urządzenie będące przedmiotem dotacji. 

2. Do każdej nieruchomości można złożyć tylko jeden wniosek, niezależnie od typu instalacji. 

§ 4. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Gminy jest niezaleganie  

z opłatami publiczno-prawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Miastkowo. 

§ 5. Budynek, w którym będzie zainstalowane urządzenie stanowiące przedmiot dotacji, musi być 

użytkowany jako budynek mieszkalny. 

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

znajduje się budynek mieszkalny Wnioskodawcy, jeżeli urządzenie będzie obsługiwać technicznie 

przedmiotowy budynek. 

§ 7. Dotacja celowa obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji związanej z zakupem i montażem ogniw 

fotowoltaicznych bądź kolektorów słonecznych. 

§ 8. Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1 

wynosi: 

1) w przypadku kolektorów słonecznych - 40% kosztów przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/ 

rachunkami) nie więcej jednak niż 4.000 zł brutto; 

2) w przypadku ogniw fotowoltaicznych 1.200 zł do jednego ogniwa o mocy 1 kW nie więcej jednak niż 

4.800 zł brutto. Dotacja naliczana będzie proporcjonalnie do mocy instalacji, w zaokrągleniu do setek 

złotych. 

§ 9. Dotacja na w.w. przedsięwzięcia może być udzielona o ile urządzenia te posiadają ważny certyfikat, 

wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.  
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§ 10. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez Wnioskodawcę do Urzędu Gminy Miastkowo 

wniosku o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych, 

zwanego dalej „wnioskiem o udzielenie dotacji”. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 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 Miastkowo; 

2) na stronie internetowej www.miastkowo.pl. 

§ 11. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy, 

przez komisję powołaną przez Wójta. 

§ 12. 1. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel 

w budżecie Gminy na dany rok. 

2. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, 

wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. 

§ 13. Wnioskodawcy ubiegający się o dotację winni złożyć:  

1) wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych/ kolektorów 

słonecznych; 

2) dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości, a w przypadku współwłasności – dodatkowo 

zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia; 

3) oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Miastkowo; 

4) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. 

§ 14. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta z Wnioskodawcą, której wzór stanowi załącznik 

Nr 2. 

2. Zawarcie umowy z Wnioskodawcą nastąpi po przeanalizowaniu złożonego przez niego wniosku wraz  

z załącznikami. 

§ 15. 1. Dotacja podlega rozliczeniu na podstawie wniosku o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy 

Miastkowo na dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych, 

określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „wnioskiem o wypłatę dotacji”. 

2. Do wniosku o wypłatę dotacji należy załączyć: 

1) faktury/rachunki za wykonane prace wystawione po dacie zawarcia z Gminą umowy o udzielenie dotacji; 

2) certyfikaty dla zainstalowanych urządzeń; 

3) protokół odbioru końcowego z Wykonawcą. 

3. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę i odbioru przez 

Komisję, o której mowa w § 11, zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz niniejszym Regulaminem. 

§ 16. 1. Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli w okresie 5 lat od odbioru 

robót Wnioskodawca usunie urządzenia podlegające dofinansowaniu. 

2. Kolektory słoneczne czy też ogniwa fotowoltaiczne wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą jako 

instalacja, powinny być sprawne i funkcjonować przez okres 5 lat. 

§ 17. Uzyskane przez Wnioskodawcę dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z innych źródeł nie 

stanowi przeszkody w uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Miastkowo 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej  

ze środków budżetu Gminy Miastkowo na dofinansowanie 

zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

 

            Wójt 

     Gminy Miastkowo 

......................................................... 
             (Wnioskodawca) 

  

……………………………………………             

 

…………………………………………… 

                         (adres) 

W n i o s e k  

o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych/ kolektorów 

słonecznych
* 

 Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu:  

1) ogniw fotowoltaicznych o mocy ………………kW
* 

bądź 

2) kolektorów słonecznych
*
  

na budynku mieszkalnym nr ……….. zlokalizowanym na działce o nr ewid. ………................…….  

stanowiącej moją własność/współwłasność* w obrębie wsi …….................………………………… 

Informacje o Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko …………………………………………….................………………………………. 

Adres zamieszkania: …………………………………………..............……………………………… 

……………………………………………………..............………………………………………….. 

Nr telefonu ……………………………………… 

Nazwa Banku i nr konta (do przelewu dofinansowania): 

…………………………………………………………………................…………………………… 

 

……………………………        …………………………………… 
                        (data)      (podpis Wnioskodawcy) 
 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miastkowo. 

2. Dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości, a w przypadku współwłasności dodatkową zgodę 

współwłaścicieli. 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miastkowo na 

dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej  

ze środków budżetu Gminy Miastkowo na dofinansowanie 

zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

 

U M O W A NR …………....................… 

Zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy Gminą Miastkowo, reprezentowaną przez 

………………………………………………………….. - Wójta Gminy Miastkowo, 

a  ……………………………………………………, zamieszkałym 

……………...........................……… 

PESEL…………………… właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości, nr ………… położonej  

w ………………………………….. 

§ 1. Właściciel/współwłaściciel* nieruchomości zobowiązuje się do zakupu wraz z montażem 

odnawialnych źródeł energii, typu: 

-  ogniwa fotowoltaiczne o mocy ……………. kW*, 

-  kolektory słoneczne* 

§ 2. Termin zakończenia przedsięwzięcia ……………………………. 

§ 3. Gmina Miastkowo zobowiązuje się do refundacji części kosztów budowy przedsięwzięcia,  

w wysokości ustalonej zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Miastkowo na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, przyjętego uchwałą  

Nr .………...............…. Rady Gminy Miastkowo z dnia ….............…………….. i z wnioskiem 

właściciela/współwłaściciela* nieruchomości o udzielenie dotacji z dnia ………..............…………… 

§ 4. 1. Właściciel/współwłaściciel* nieruchomości otrzyma zwrot części kosztów przedsięwzięcia,  

po zakończeniu inwestycji, potwierdzonej przez Komisję protokołem odbioru i po złożeniu wniosku  

o wypłatę dotacji (załącznik Nr 3), wraz z określonymi w nim dokumentami. 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w § 3 nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku  

o wypłatę dotacji. 

§ 5. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu,  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 7. Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

…………………………………..        ……………............……………… 
                   (Gmina Miastkowo)                                                    (Właściciel /Współwłaściciel* nieruchomości) 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej  

ze środków budżetu Gminy Miastkowo na dofinansowanie 

zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

…………………………………..........… 

     (Wnioskodawca)      Wójt 

Gminy Miastkowo 

……………………………………………  

 

…………………………………………… 

(adres) 

W n i o s e k  

o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Miastkowo na dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw 

fotowoltaicznych / kolektorów słonecznych* 

 

W związku z zawartą umową Nr ……………… z dnia………………….. o udzielenie dotacji ze środków 

budżetu Gminy Miastkowo na: 

……………………………………………………………………………….........................................…………. 

                                          (rodzaj przedsięwzięcia) 

 

zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości   ....................... zł 

brutto  

(słownie:………………………………………………………………….). 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1) faktury/rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia. 

2) certyfikat dla zainstalowanych urządzeń, 

3) protokół odbioru końcowego z Wykonawcą. 

 

……………………………     …………………………………… 
(data)                        (podpis Wnioskodawcy) 

 
* niepotrzebne skreślić 
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