
Załącznik do Uchwały Nr XV/120/2020 

 Rady Gminy Krotoszyce 

z dnia  25 maja 2020 r. 

 

Zasady udzielania dotacji celowej na  dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną 

środowiska w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krotoszyce.  

 

§ 1. Dotacje celowe udziela się na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z ochroną 

środowiska w zakresie instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem energii na własne potrzeby, 

realizowanych przez właścicieli nieruchomości lub osoby posiadające prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krotoszyce zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub  

w części mieszkalnym lub w trakcie budowy. 

§ 2.  1. O udzielenie dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją” mogą ubiegać się : 

1) osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

2) wspólnoty mieszkaniowe dla budynków wielorodzinnych. 

2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkiem  wielorodzinnym, 

dofinansowaniu podlega wykonanie jednej instalacji, wspólnej dla całego budynku. 

3. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru technologii 

instalacji oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację inwestycji zgodnie  

z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Na wnioskodawcy spoczywa także obowiązek 

sporządzenia stosownej dokumentacji wymaganej przepisami prawa i uzyskania wymaganym prawem 

opinii, pozwoleń czy zgłoszeń. 

4. Dotacja udzielana jest tylko raz dla odrębnego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub 

wielorodzinnego. 

5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 

bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

§ 3. 1. Dofinansowaniem objęte będą tylko te instalacje, których budowę rozpoczęto po zawarciu umowy  

o udzielenie dotacji. 

2. Wnioskodawca może rozliczyć tylko te koszty, które zostały poniesione do 10 grudnia danego roku 

budżetowego. 



 § 4. 1. W odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub   

zarejestrowana jest jej siedziba, udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, która udzielana 

będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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. L 352 z  24.12.2013, L352/1-L352/8).  

2. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym jej udzielenie następuje z uwzględnieniem 

warunków  dopuszczalności tej pomocy określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Wspólnoty 

Europejskiej 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 24.12.2013r. str. 9). 

3. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury udzielona będzie 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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. U. L. 190 z 28.06.2014 r.). 

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub 

rybołówstwa, ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

jest zobowiązany przedłożyć, zgodnie z art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362, z póź.zm.) : 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub  

w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go 

latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;  

2) informacje określone 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. poz.311,  

z późn.zm.) albo w rozporządzeniu 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.poz.810). 

§ 5. Wysokość dofinansowania wynosi: 

1) dla osób fizycznych, przedsiębiorców do 30 % kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł  

( słownie pięć tysięcy złotych), 



2) dla wspólnot mieszkaniowych do 30% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 2.000 zł ( słownie: 

dwa tysiące złotych).  

§ 6. W uchwale budżetowej na dany rok określa się wysokość środków przeznaczonych na 

dofinansowanie zadania. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie dotacji, wypełnione według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszych zasad przyjmowane są do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie gminy na dany 

rok.  

2. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane na bieżąco 

według kolejności ich wpływu. 

3. Wnioski rozpatrywane będą przez pracownika ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i ochrony 

środowiska. 

4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu wnioskodawcy do 

uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania (pisemnie, telefonicznie lub 

mailowo) zostaną odrzucone. 

5. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku lub jego 

odrzuceniu. 

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie podpisana z wnioskodawcą umowa o udzielenie dotacji 

na dofinansowanie przedsięwzięcia. 

7. Nieprzystąpienie wnioskodawcy do zawarcia umowy, w terminie 7 dni od powiadomienia, uznaje się za 

rezygnację z uzyskania dofinansowania. 

8. W przypadku niewystarczającej ilości środków o przyznaniu dofinansowania decydować będzie  

kolejność wpływu wniosku.  

9. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w danym roku kalendarzowym 

będzie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Krotoszyce  

www.krotoszyce.pl. 

§ 8. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie wniosku o rozliczenie dotacji, zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do niniejszych zasad. Wraz z wnioskiem należy złożyć poniższe dokumenty: 

1) kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości do budynku lub lokalu 

mieszkalnego, którego dotyczy wniosek,  



2) w przypadku współwłaścicieli pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji,  

3) kopii imiennej faktury VAT lub rachunku potwierdzające zakup i montaż, a oryginał do wglądu, 

4) protokół odbioru końcowego inwestycji, 

5) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub  

w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 

poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej  

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

6) informacje określone 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. poz.311,  

z późn.zm.) albo w rozporządzeniu 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.poz.810).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


