
Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne  na 

dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

§ 1.   

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

Gminy Tarnowo Podgórne na dofinansowanie zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 

postaci ogniw fotowoltaicznych; 

2.  Celem  dofinansowania  jest  ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  na   terenie   Gminy   

Tarnowo Podgórne  oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. 

§ 2.   

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1.  dotacji  –  rozumie  się  przez  to  dotację  celową w rozumieniu  ustawy  z dnia  27 

sierpnia  2009 r.  o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 

2.  wnioskodawcy- rozumie się przez to: osobę fizyczną , wspólnotę mieszkaniową, osobę prawną , 

przedsiębiorcę oraz jednostki sektora finansów publicznych  będących gminnymi lub powiatowymi 

osobami prawnymi posiadający prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie gminy. 

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.   

  Dla każdej nieruchomości można złożyć tylko jeden wniosek. 

§ 4.   

Warunkiem uzyskania  dofinansowania  zadania  ze  środków  budżetu  Gminy  jest  

niezaleganie z opłatami publiczno-prawnymi oraz innymi należnościami wobec Gminy Tarnowo 

Podgórne . 

§ 5.   

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

użytkowany jako budynek mieszkalny lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w tym 

działalności rolniczej.  

§ 6.   

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

znajduje się budynek  wnioskodawcy, jeżeli urządzenie będzie obsługiwać technicznie przedmiotowy 

budynek. 

§ 7.   



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

fotowoltaicznych . 

§ 8.   

Wysokość dotacji dla wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia , o którym  mowa w § 1 ust. 1  

wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia  ( udokumentowanego  fakturami/rachunkami  ) nie więcej 

jednak niż 6.000 zł brutto.  

§ 9.   

Dotacja na określone wyżej  przedsięwzięcia może być udzielona o ile urządzenia te posiadają ważny 

certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. 

§ 10.   

1.  Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez Wnioskodawcę do Urzędu Gminy  

wniosku o udzielenie dotacji. 

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 Tarnowo Podgórne , 

2)  w Filii Urzędu Gminy w Przeźmierowie,  

3)  na stronie internetowej www.tarnowo-podgorne.pl. w zakładce ochrona środowiska/ niska emisja. 

§ 11.   

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu  przez komisję powołaną zarządzeniem 

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.   kompletny wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnego 

źródła energii, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu; 

http://www.tarnowo-podgorne.pl./


2.   dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a w przypadku 

współwłasności dodatkowo zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia; 

3.   w przypadku przedsiębiorcy wpis do właściwego rejestru  ze wskazanym miejscem prowadzenia 

działalności; 

4.  oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. 

§ 14.   

1.  Podmiot  ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis  lub  de mininis w rolnictwie lub 

rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1)  zaświadczeń o pomocy de minimis, o 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 lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de 

minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2)  formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego z 

wzorem określonym 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 

z późn. zm.)  oraz  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. 

z 2010 r. Nr 121, poz.810).  

2.  Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie  może 

przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach: 

1)  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. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.) w 

okresie obowiązywania tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem  6-miesięcznego okresu 

przejściowego; 

2)   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.) w okresie obowiązywania tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. z uwzględnieniem  

6-miesięcznego okresu przejściowego; 

3)  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. UE L Nr 190 z 28 czerwca 2014 r.) w okresie obowiązywania tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. z 

uwzględnieniem  6-miesięcznego okresu przejściowego; 

§ 15.   

1.  Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta z Wnioskodawcą. 



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

wniosku wraz  z załącznikami. 

§ 16.   

1.  Dotacja podlega rozliczeniu na podstawie wniosku o wypłatę dotacji i zawiadomieniu o wykonaniu 

przedsięwzięcia, określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 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; 

4)  umowę zawartą z operatorem sieci energetycznej. 

3.  Dotacja zostanie przekazana po dokonaniu odbioru przez Komisję, zgodnie z warunkami zawartej 

umowy oraz niniejszym Regulaminem. 

§ 17.   

Ogniwa fotowoltaiczne wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą jako instalacja, powinien być 

sprawny i funkcjonujący przez okres min. 5 lat. 

§ 18.   

Wypłata dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę zgodnie z 

zapisami wynikającymi z umowy. 

 

 


