
UCHWAŁA NR LXII/564/2023 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu 
ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40 tekst jednolity), art. 403 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew” 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

         

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/564/2023 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 23 lutego 2023 r. 

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew 

§ 1. Z budżetu Miasta i Gminy Pleszew mogą być udzielane dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć 
polegających na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych wraz niezbędnymi urządzeniami, które stanowią 
integralną całość instalacji odnawialnego źródła energii w celu ograniczania emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery, a w szczególności redukcji CO2 w budynkach  o funkcji mieszkalnej zmierzających do poprawy 
stanu środowiska na terenie Miasta i Gminy Pleszew zwane dalej dotacją. 

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest podmiotom zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zmianami) posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie 
realizowana instalacja. 

2. W przypadku współwłasności nieruchomości dopuszcza się złożenie wniosku i rozliczenie dotacji przez 
jednego ze współwłaścicieli przy wyrażeniu pisemnej zgody na realizację przedsięwzięcia przez pozostałych 
współwłaścicieli. 

3. Dotacja udzielana jest do instalacji fotowoltaicznej na istniejącym i oddanym do użytkowania budynku 
o funkcji mieszkalnej, którego dach nie jest pokryty materiałem zawierającym azbest, a budynek ogrzewany 
jest z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe, który 
spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji 
zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012. 

§ 3. 1. Dotacja dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych kosztów zakupu i montażu paneli 
fotowoltaicznych wraz niezbędnymi urządzeniami, które stanowią integralną całość instalacji odnawialnego 
źródła energii. 

2. Dotacji będą podlegać wyłącznie fabrycznie nowe wyroby, które zostaną użyte i zamontowane po raz 
pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Dotacja może być udzielona, jeśli Wnioskodawca wykaże dokonanie zakupów i usług w ramach zadania 
za pomocą dokumentów (faktur lub rachunków). 

5. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na danej nieruchomości. 

6. Dotacja nie jest udzielana do rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej. 

7. Dotacja nie jest udzielana do budynku o funkcji mieszkalnej, w którym prowadzona jest działalność 
gospodarcza, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym nieruchomość nie wchodzi 
w skład gospodarstwa rolnego, bez względu na jego formę prawną oraz sposób realizacji. 

8. Dotacja nie jest udzielana na zakres prac zrealizowanych przed podpisaniem umowy pomiędzy Miastem 
i Gminą Pleszew, a Wnioskodawcą. 

§ 4. 1. Dotacja będzie udzielana do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie 
Miasta i Gminy Pleszew. 

2. Dotacja celowa będzie udzielana w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych brutto/netto* o których 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszych Zasad udzielania dotacji celowej wynikających z przedłożonych rachunków lub 
faktur, jednak nie więcej niż 80.000,00 zł do instalacji o mocy od 15 KW. 

*kwota netto dotyczy Wnioskodawców, którym z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje 
odliczenie podatku VAT. 

3. Wysokość ostatecznej kwoty dotacji do przekazania zostanie zweryfikowana na podstawie 
przedłożonych dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej, jednak nie może 
być większa niż kwoty wynikające z zapisów ust. 2. 
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§ 5. 1. Wnioskodawca zainteresowany udzieleniem dotacji składa pisemny wniosek – Wniosek o dotację 

celową - załącznik nr 1 do Zasad, w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew wraz z niezbędnymi dokumentami 
tj.: 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie 
z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze 
zmianami); 

2) pisemną zgodę wszystkich właścicieli/współwłaścicieli działki, na której będzie miał miejsce montaż 
instalacji na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego imiennie współwłaściciela, 

3) zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (wystawione na Wnioskodawcę) o ile przepisy tego wymagają, 

4) oświadczenie  dotyczące podatku od towarów i usług (dotyczy przedsiębiorców). 

2. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, złożonego przez przedsiębiorcę, prowadzącego 
działalność gospodarczą w nieruchomości objętej wnioskiem, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić 
będzie pomoc de minimis, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzenia Komisji (WE) 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 352 z dnia 24.12.2013 r., s.1), Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach 
podatkowych albo oświadczenia o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie; 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zmianami). 

3. Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r. 

§ 6. 1. Wniosek o dotację celową składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w terminie do dnia 

15 października każdego roku. 

2. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń. 

3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

4. Wniosek o przyznanie dotacji weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Wydział Ochrony 
Środowiska, a ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. 

5. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca 

zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie 
wniosku. 

7. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od ilości wniosków złożonych w danym roku 
oraz od wysokości środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na zadania z zakresu ochrony 
środowiska w danym roku budżetowym. 

8. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie zadań określonych w § 3 ust. 1 niniejszych Zasad, których realizacja 
następuje nie wcześniej jak po podpisaniu umowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew, o której mowa dalej  
w § 7 ust. 1. 

§ 7. 1. Dotacja przekazywana jest w oparciu o umowę w sprawie udzielenia dotacji zawartą przez 
wnioskodawcę z Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew, w trybie określonym w tej umowie. 

2. Przekazanie środków z udzielonej dotacji następuje po wykonaniu prac objętych wnioskiem oraz po 
złożeniu rozliczenia z dotacji celowej, dokonaniu jej sprawdzenia i uznania go za prawidłowe. 

3. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew rozliczenie 
z dotacji celowej wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie nie później niż do 30 listopada każdego 
roku. 
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4. Przekazanie dotacji celowej nastąpi po rozliczeniu zadania na podstawie formularza - „Rozliczenie 
z dotacji celowej” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.  

5. Podstawą rozliczenia będą udokumentowane koszty inwestycji to jest: faktury, rachunki wystawione na 
Wnioskodawcę. 

§ 8. 1. W celu rozliczenia dotacji, przed przekazaniem środków Wnioskodawca do wniosku o rozliczenie 
dotacji celowej załącza potwierdzone przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska za zgodność 
z oryginałem kserokopie odpowiednich dokumentów: 

1) faktury, rachunki świadczące o poniesionych kosztach wystawione na Wnioskodawcę z wyodrębnioną 
wartością netto dla każdej pozycji i dla wartości całkowitej, a w przypadku braku wyraźnie określonego 
zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne 
zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład całej kwoty, ujętej na fakturze VAT bądź 
rachunku; 

2) protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę realizującego zadanie zaakceptowany przez 
Wnioskodawcę; 

3) oświadczenie instalatora, że mikroinstalacja w budynku wykonana została zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym włączenie jej pod 
napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ustawy Prawo 
energetyczne (Dz. U. 2022 r. poz. 1385 ze zmianami); 

4) dokumenty wynikające z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zmianami), jeżeli są 
wymagane, tj. potwierdzenie uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, projekt urządzeń fotowoltaicznych oraz 
potwierdzenie zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej; 

5) zgłoszenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej z potwierdzeniem wpływu 
do dystrybutora; 

6) zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego wraz 
z numerem punktu poboru energii. 

2. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek w przedłożonych dokumentach wymagane jest 
dokonanie korekty i dostarczenie poprawnie sporządzonych dokumentów w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

3. Przy rozliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane, poniesione przez 
Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków prawidłowo wystawionych 
na Wnioskodawcę, przy zachowaniu limitu dofinansowania określonego w § 4 ust. 2. 

§ 9. W przypadku zaprzestania korzystania z instalacji fotowoltaicznej na wykonanie, której uzyskano 
dotację w okresie krótszym niż dziesięć lat, dotacja podlega zwrotowi. 

§ 10. Miasto i Gmina Pleszew dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w   
dziesięcioletnim okresie trwałości. 

§ 11. Udzielona dotacja podlega zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami). 

§ 12. W przypadku pozyskania przez Miasto i Gminę Pleszew środków zewnętrznych, należy spełnić 
wymagania określone w regulaminie dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków tych funduszy. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ 

1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko  
Adres 
zamieszkania  
Nr telefonu  
2. Informacje o nieruchomości: 
Miejsce realizacji zadania  
Tytuł prawny do 
nieruchomości  
NIP/PESEL/REGON  
Data oddania budynku do 
użytkowania  
Rodzaje stosowanych źródeł 
ciepła  
Roczne zużycie energii 
elektrycznej (za rok poprzedni)  
3. Opis zadania: 
Moc instalacji fotowoltaicznej  

Przewidywane rezultaty, które zostaną 
osiągnięte w wyniku realizacji zadania 

 
 
 

4. Wartość kosztorysowa zadania w zł: 
Całkowity koszt realizacji zadania  
Własne środki przeznaczone na realizację 
zadania  
Wnioskowana kwota dofinansowania z dotacji  
Wnioskowana dotacja stanowi % kosztów 
Załączniki do wniosku zgodnie z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew 
1.oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie 
z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami), 
2. pisemna zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli działki, na której będzie miał miejsce montaż instalacji na 
rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego imiennie współwłaściciela   
3. zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (wystawione na Wnioskodawcę) o ile przepisy tego wymagają 
4.oświadczenie  dotyczące podatku od towarów i usług (dotyczy przedsiębiorców). 

* jeśli jest wymagane 

Oświadczam, że:  

1. zapoznałam/em się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku tj. Zasady udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych 
na terenie Miasta i Gminy Pleszew 

2. łączna kwota dofinansowania planowanego do realizacji przedsięwzięcia ze wszystkich środków 
publicznych nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięci 

…………………………    …………………………………….. 

miejscowość i data podpis     Wnioskodawcy 

Potwierdzam kompletność złożonych dokumentów wymieniowych we wniosku. 

…………………………….    …………………………………….. 
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data      podpis pracownika Wydziału Ochrony Środowiska 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Rozliczenie z dotacji celowej 
udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Miasta 

i Gminy Pleszew 
dotyczy Umowy nr ................... z dnia ................... 

Zestawienie faktur/rachunków do rozliczenia dotacji celowej: 

Lp. Nr faktury/ 
rachunku 

Data 
faktury/ 

rachunku 

Wystawca 
faktury/ 

rachunku 

Treść 
faktury/ 

rachunku 
Data 

zapłaty  
Kwota 

w zł 
Nr pozycji 
w księgach 

rachunkowych 

w tym 
z przyznanej 

dotacji celowej 
z budżetu MiG 

Pleszew 
         

         
         

Ogółem    

1. Kwota udzielonej dotacji w zł   ............................................................................................................... 

2. Całkowity koszt realizacji zadania .......................................................................................................... 

3. Źródło finansowania zadania: 

- środki z dotacji Miasta i Gminy Pleszew.............................................................................................. 

- środki własne....................................................................................................................................... 

- inne (wymienić jakie)........................................................................................................................... 

4. Harmonogram realizacji zadania: 

- data rozpoczęcia.................................................................................................................................. 

- data zakończenia................................................................................................................................. 

5. Miejsce realizacji zadania ...................................................................................................................... 

6. Opis przedsięwzięcia .............................................................................................................................. 

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

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

7. Numer konta ……………………………………………………………………………………………..... 

8. Oświadczam, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia: 

1) zamontowano wyłącznie fabrycznie nowe wyroby, które zostały użyte po raz pierwszy, a także spełniają 
wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

Podpis osoby odpowiedzialnej z ramienia wnioskodawcy za realizację zadania oraz wykorzystanie 
i rozliczania przyznanych środków finansowych 

    

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

 Załączniki: 

1) faktury, rachunki świadczące o poniesionych kosztach wystawione na Wnioskodawcę z wyodrębnioną 
wartością netto dla każdej pozycji i dla wartości całkowitej, a w przypadku braku wyraźnie określonego 
zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne 
zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład całej kwoty, ujętej na fakturze VAT bądź 
rachunku; 
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2) protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę realizującego zadanie zaakceptowany przez 
Wnioskodawcę; 

3) oświadczenie instalatora, że mikroinstalacja w budynku wykonana została zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym włączenie jej pod 
napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ustawy Prawo 
energetyczne (Dz. U. 2022 r. poz. 1385 ze zmianami); 

4) dokumenty wynikające z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zmianami), jeżeli są 
wymagane, tj. potwierdzenie uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, projekt urządzeń fotowoltaicznych oraz 
potwierdzenie zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej; 

5) zgłoszenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej z potwierdzeniem wpływu 
do dystrybutora; 

6) zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego wraz 
z numerem punktu poboru energii. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr LXII/564/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. 

 

 

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2556 ze zmianami) rada gminy w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej 
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. 

 Udzielenie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska na dofinasowanie do montażu instalacji 
fotowoltaicznych jest zgodne z katalogiem zadań własnych gminy, które można finansować wskazanym w 
art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 w/w ustawy.  

W uchwale określono zasady obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do 
finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 
rozliczania. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w zakresie pomocy de minimis dla przedsięiorców 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
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