
 

UCHWAŁA NR XXXIV/288/21 

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Dobrzyniewie Duże na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713, 1378), art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2019 r. poz. 1815, z 2021 r. poz. 868) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1 Rada Gminy Dobrzyniewo Duże postanawia udzielić ze środków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w Gminie Dobrzyniewo Duże. 

2. Zasady udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, tryb udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczenia 

określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Janina Kozakiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lipca 2021 r.

Poz. 2625



 

 

 

Zasady i tryby udzielania oraz sposoby rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo 

Duże na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z  wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejsze zasady określają sposób udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 

dofinansowanie zakupu wraz z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w postaci: 

1) ogniw fotowoltaicznych; 

2) kolektorów słonecznych. 

§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: 

1) dotacji -  rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305); 

2) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną ubiegającą się o dofinansowanie do montażu instalacji 

odnawialnych źródeł energii; 

3) Beneficjencie – rozumie się przez to osobę która podpisała z Gminą Dobrzyniewo Duże umowę 

o udzielnie dotacji zakupu wraz z montażem instalacji OZE; 

4) budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, będący własnością Wnioskodawcy; 

5) tytule prawnym do nieruchomości – rozumie się przez to prawo własności. Jeżeli nieruchomość znajduje się 

we współwłasności wymagana jest zgoda współwłaścicieli na montaż i użytkowanie instalacji OZE 

wyrażona przez współwłaścicieli poprzez złożenie podpisu na wniosku. 

§ 3. 1. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy  Dobrzyniewo Duże 

oraz zwiększenie produkcji energii z odnawianych źródeł. 

2. Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność 

rolnicza, nie obejmuje także budynków wykorzystywanych sezonowo np. domków letniskowych. 

3. Nie podlega dofinasowaniu koszt wykonania prac projektowych, zakupu wyposażenia dodatkowego oraz 

koszt eksploatacji urządzenia. 

4. Dotacji nie podlega zmiana lub modernizacja zamontowanych już kolektorów słonecznych i paneli 

fotowoltaicznych. 

5. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe. 

6. Nie udziela się dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

w przypadku, montażu na dachu o pokryciu wykonanym z eternitu (azbestu). 

7. Dotacja nie może być wykorzystana na refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy 

o dotację. 

§ 4. 1. Uprawnionym do otrzymania dotacji, o której mowa w§1 ust.1 jest wyłącznie Wnioskodawca który: 

1) jest osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, zamieszkałą i jednocześnie zameldowaną na 

pobyt stały na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, a budynek mieszkalny na którym będzie zamontowana 

instalacja OZE został oddany do użytkowania i jest położony na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże; 

2) nie posiada zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy 

Dobrzyniewo Duże; 

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/288/21 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 24 czerwca 2021 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2625



3) zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym przy czym dopuszcza się montaż urządzenia będącego 

przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, jeżeli urządzenie 

technicznie będzie obsługiwać ten budynek. 

2. Wnioskodawca uprawniony jest do złożenia w danym roku w odniesieniu do jednej nieruchomości tylko 

jednego wniosku o dofinansowanie niezależnie od typu instalacji. 

§ 5. Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięć o których mowa w§1 ust. 1 wynosi do 

50%poniesionych kosztów: 

1) w przypadku ogniw fotowoltaicznych – nie więcej niż 5.000,00 zł brutto; 

2) w przypadku kolektorów słonecznych – nie więcej niż 2.500,00 zł brutto. 

Rozdział 2 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

§ 6. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji składa do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże pisemny 

wniosek o udzielenie dotacji celowej.  Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad. 

§ 7. Udzielenie dotacji dokonywane będzie w kolejności kompletnie złożonych wniosków, 

aż do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok 

§ 8. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 

każdego roku w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25. Wnioski składane w roku 

2021 będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 roku. 

§ 9. Jeżeli wniosek jest niekompletny Wnioskodawcę wzywa się na piśmie do uzupełnienia braków 

w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 10. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku oraz posiadania środków finansowych przeznaczonych 

w uchwale budżetowej na ten cel w danym roku zostanie zawarta umowa o dotację celową w terminie 30 dni od 

złożenia wniosku lub w terminie 14 dni od uzupełnienia wniosku. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszych Zasad. 

§ 11. Beneficjent podpisując umowę o udzielenie dotacji celowej zobowiązuje się do realizacji zadania i jego 

rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych. 

§ 12. Odmowa podpisania umowy przez Wnioskodawcę jest równoznaczna z rezygnacją z ubiegania się 

o dotację. 

Rozdział 3 

Sposób rozliczenia dotacji 

§ 13. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zakupu i montażu instalacji 

OZE, odpowiada również za zapewnienie sprawności instalacji i trwałości inwestycji 

w okresie co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji celowej. 

§ 14. 1. Refundacja poniesionych kosztów obywać się będzie na wniosek o wypłatę dotacji celowej, złożony 

nie później niż do 15 listopada roku, w którym Beneficjent podpisał umowę o udzielnie dotacji, stanowiący 

załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad.  

2. Wnioski złożone po terminie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu pozostawione zostaną bez 

rozpoznania. 

3. Wnioskodawca do wniosku o wypłatę dotacji celowej obowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: 

1) kopie faktur potwierdzających poniesione wydatki na realizację inwestycji wraz z dowodem zapłaty (np. 

potwierdzenie przelewu). Z treści faktury musi w sposób jednoznaczny wynikać, iż nabywcą usługi jest 

Beneficjent oraz miejsce świadczenia tej usługi – wykonania instalacji OZE (adres); 

2) kopie certyfikatów dla zainstalowanych urządzeń; 
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3) kopię protokołu odbioru końcowego z wykonawcą; 

4) kopię zgłoszenia podłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

§ 15. Rozliczenie inwestycji nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku 

o wypłatę dotacji celowej. 

§ 16. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów, dotacja zostanie przekazana 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w umowie. 

§ 17. Przekazana dotacja ulega zwrotowi na zasadach i trybie określonym w art. 251 i 252 ustawy 

o finansach publicznych, w szczególności w przypadku nie utrzymania zadnia objętego dotacją przez okres co 

najmniej 5 lat licząc od dnia otrzymania dotacji. 

Rozdział 4 

Sposób kontroli dotowanej inwestycji 

§ 18. Gmina Dobrzyniewo Duże zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji 

przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji. 

§ 19. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

§ 20. Beneficjentowi służy prawo złożenia wyjaśnień do protokołu w terminie 14 dni od daty podpisania 

protokołu. Wyjaśnienia składa się do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże. 

§ 21. Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie prawidłowości 

wykorzystania środków dotacji celowej zgodnie z postanowieniami umowy. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 22. Uzyskane przez Beneficjenta dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z innych źródeł nie stanowi 

przeszkody w uzyskaniu dofinasowania ze środków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże, pod warunkiem, że 

łączna kwota dofinansowania nie będzie przekraczała całkowitych kosztów instalacji OZE.  
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Załącznik Nr 1  

                                                           

Miejscowość, dnia 

 

………………………………………… 
         Wnioskodawca 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
               Adres 
………………………………………… 
             Pesel 
…………………………………………. 
Nr telefonu do kontaktu        
 
 

Wójt Gminy 

Dobrzyniewo Duże 

ul. Białostocka 25 

16-002 Dobrzyniewo Duże 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI ZWIĄZANYCH  

Z  WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu: 

 

1) Ogniw fotowoltaicznych           

2) Kolektorów słonecznych                                    

 

na budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowości ………………………………………………… 

przy ulicy…………………………….………………. nr domu…………..….. 

na działce o nr ewid…………………. stanowiącej moją własność/współwłasność* w obrębie 

miejscowości……………………………..…….…..gm. Dobrzyniewo Duże 

 

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

Typ i moc mikroinstalacji 

fotowoltaicznej…..…………………………………………………………………………………………….                          

Planowana wysokość kosztów 

kwalifikowalnych…………………………………………………………………………………………….. 

Planowany termin zakończenia 

inwestycji…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2625



NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO PRZEKAZANIA DOTACJI: 

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

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

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) Zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu  

i montażu instalacji wykorzystujących OZE. 

2) Budynek którego dotyczy inwestycja nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej/ 

działalności rolniczej 

3) Nie posiadam zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy 

Dobrzyniewo Duże 

4) Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych na potrzeby udzielenia dotacji. 

 

Wyrażamy zgodę 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

czytelny podpis współwłaściciela /i nieruchomości 

                                      

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

Czytelny podpis wnioskodawcy  

   

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2  

 

 

UMOWA 

o dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii 

zawarta w dniu ………………… w Dobrzyniewie Dużym, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Gminą Dobrzyniewo Duże z siedzibą przy  ul. Białostockiej 25 2, 16-002 Dobrzyniewo Duże,  

NIP 966-184-41-07, zwaną dalej w treści umowy „Gminą”, reprezentowaną przez: 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duże  

a 

Panem/Panią………………………………………………zam.…………………………………………………

………...PESEL: ………………………….., zwanym/ą dalej w treści umowy „Beneficjentem”,  

 

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże oraz 

zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. 

2.  Beneficjent zobowiązuje się do zakupu oraz montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

typu: 

- ogniowa fotowoltaiczne o mocy….. 

lub 

- kolektory słoneczne* 

3. Zadanie wskazane w ust. 2 będzie realizowane na nieruchomości położonej na terenie Gminy Dobrzyniewo 

Duże do której Beneficjent posiada tytuł prawny, położonej w……………………… przy  

ul. …………………….. nr domu……………………… 

§ 2. 

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

 

§ 3. 

1. Gmina zobowiązuje się do refundacji części kosztów inwestycji z budżetu gminy w ramach posiadanych 

środków w budżecie, zwanych dalej środkami budżetu Gminy, w kwocie……………………………… zł 

(słownie……………………………….………… zł) 

2. Wysokość dotacji jest zgodna z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 

dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii określonych 

szczegółowo w Załączniku Nr 1 do Uchwały ….…………….Rady Gminy w Dobrzyniewie Dużym  

z dnia………………………. oraz zgodnie z wnioskiem Beneficjenta z dnia…………………. 
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§ 4. 

Gmina przekaże dotację w wysokości określonej w § 3 ust.1 ze środków budżetu Gminy po złożeniu wniosku  

i zaakceptowaniu rozliczenia wykonania zadania w terminie 30 dni na rachunek bankowy Beneficjenta  

o nr…………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 5. 

1.Wniosek o wypłatę dotacji należy złożyć w terminie najpóźniej do dnia 15 listopada roku, w którym Beneficjent 

podpisał umowę o udzielnie dotacji. 

2. Wniosek  złożony po terminie o którym mowa w ust. 1 zostanie pozostawiony bez rozpoznania.  

§ 6. 

Przekazana dotacja ulega zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), w szczególności w przypadku nieutrzymania zadnia 

objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia otrzymania dotacji.  

§ 7. 

1. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli o której mowa w ust. 1,  

po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym poinformowaniu o terminie jej przeprowadzenia. 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii przyjętych Uchwałą ………………………  ,przepisy ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), oraz  przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9. 

Spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy należą do właściwości sądów powszechnych   

ustalonej według  siedziby Gminy. 

§ 10. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta i dwa dla Gminy. 

 

 

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

           Gmina                                                                                                       Beneficjent 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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  Załącznik Nr 3  

                                                                                                                                          Miejscowość, dnia 

 

………………………………………… 

         Wnioskodawca 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

                Adres 

………………………………………… 

             Pesel 

…………………………………………. 

Nr telefonu do kontaktu       

 

         Wójt Gminy 

Dobrzyniewo Duże 

ul. Białostocka 25 

16-002 Dobrzyniewo Duże 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE NA 

DOFIANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI ZWIĄZANYCH  

Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

 

LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

Miejscowość…………………………………………….ulica…………………………………………………….

.nr domu…………………………………………………………. 

DANE DOTYCZĄCE  INWESTYCJI 

Całkowity koszt inwestycji……………….…………………………………………………………………….zł 

Koszty inwestycji pokryte z innych źródeł …………………………………………………………………….zł 
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ZESTAWIENIE FAKTUR (RACHUNKÓW): 

Lp. Nazwa wydatku Nr faktury 

Data 

wystawienia 

faktury 

Kwota brutto 

     

     

     

   RAZEM  

 

 

ZAWIADAMIAM O WYKONANIU INWESTYCJI ORAZ WNOSZĘ O WYPŁATĘ DOTACJI  

WWYSOKOŚCI………………………………….zł brutto (słownie……….……………………………….) 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  

1) kopie faktur potwierdzających poniesione wydatki na realizację inwestycji wraz z dowodem zapłaty 

(oryginały do wglądu) 

2) kopie certyfikatów dla zainstalowanych urządzeń 

3) kopia protokołu odbioru końcowego z wykonawcą (oryginał do wglądu) 

4) kopia zgłoszenia podłączenia do sieci elektroenergetycznej(oryginał do wglądu) 

 

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

Data                                                                                                 Podpis Wnioskodawca 
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