
UCHWAŁA NR LXIV/577/2023 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 20 marca 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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. W uchwale 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, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 uchyla się § 3 ust 7; 

2) załącznik nr 1 do załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 do uchwały Nr LXIV/577/2023 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 20 marca 2023 r. 

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ 

1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko/Nazwa  
Adres 
zamieszkania  
Nr telefonu  
2. Informacje o nieruchomości: 
Miejsce realizacji zadania  
Tytuł prawny do 
nieruchomości  
NIP/PESEL  
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). 
5. 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 (dotyczy 
przedsiębiorców). 
6. 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) - (dotyczy przedsiębiorców). 

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

…………………………    …………………………………….. 

miejscowość i data podpis     Wnioskodawcy 

Potwierdzam kompletność złożonych dokumentów wymieniowych we wniosku. 

…………………………….    …………………………………….. 

data      podpis pracownika Wydziału Ochrony Środowiska 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr LXIV/577/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  20 marca 2023 r. 

 

W załączniku nr 1 do uchwały 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  
błędnie zastosowano zapis wyłączajacy uzyskanie dotacji przez przedsiębiorców - § 3 ust 7.  

Zakres zmiany nie dotyczy zakresu pomocy de minims dla przedsiębiorców, jednakże zgodnie z 
przepisami projekt uchwały zmieniającej przesłano celem uzgodnienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów.  

Powyższa nieprawidłowość wymaga dokonania korekty celem poprawnego i zgodnego z przepisami 
funkcjonowania programu dotacyjnego.  

W związku z powyższym przyjęcie uchwały uznaje się za zasadne.  
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