UCHWAŁA NR XXXIV /270/2017
RADY GMINY I MIAST A W DRZEWICY

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Drzewica na
dofinansowanie zakupu wraz z montażem kolektorów słonecznych w celu ograniczenia niskiej emisji.
Na podstawie art. 7 ust. l pkt. l oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz.l875) oraz art.403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz.519, poz. 785, poz.898, poz. l 089, poz.l529, poz.l888) uchwala się co następuje:

§ l. Przyjmuje się Regulamin w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Drzewica
na dofinansowanie zakupu wraz z montażem kolektorów słonecznych w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie
gminy Drzewica w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc

Uchwała

Nr XXXIII250/20 17 z dnia 6 listopada 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza

(

§ 4. Uchwała wchodzi w
Województwa Łódzkiego.

życie

się

po

Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy
upływie

14 dni od dnia jej

ogłoszenia

Marian

w Dzienniku

Urzędowym

Kałużny

(
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Załącznik

Nr l do

Uchwały

Nr XXXIV/270/20 17

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 28 grudnia 20 l 7 r.

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD UDZELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY
I MIASTA DRZEWICA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJII
Przepisy ogólne

§ l. Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
i Miasta Drzewica na dofinansowanie zakupu wraz z montażem kolektorów słonecznych w celu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Drzewica.
§ 2.

c

Ilekroć

w niniejszym regulaminie jest mowa o:

l) Dotacji - rozumie się przez to dotację celową zgodną z definicją zawartą w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) udzieloną na cele określone
w niniejszym regulaminie;
2) Wnioskodawcy- rozumie

się

3) Przedsięwzięciu - rozumie
zwanego dalej instalacją;

przez to podmiot

się

przez to

ubiegający się

montaż

o udzielenie dotacji;

odnawialnego

źródła

energii w postaci zestawu solarnego

4) Koszty kwalifikowane - rozumie się przez to planowane koszty fabrycznie nowych urządzeń, niezbędnej
annatury, robót budowlanych związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem zakupu i montażu
kolektorów słonecznych;
5) Koszty niekwalifikowane - rozumie się przez to koszty prac
dla potrzeb instalacji kolektorów słonecznych;

związanych

z

adaptacją pomieszczeń

6) Umowie o udzieleniu dotacji rozumie się umowę cywilno - prawną zawmią pomiędzy
Drzewica reprezentowaną przez Bunnistrza Gminy i Miasta w Drzewicy a wnioskodawcą;
7)

Wkład własny

środki

przedsięwzięcia,

w§

nie objętą

wnioskodawcy o których mowa
dofinansowaniem.

lub budynku

Gminą

i Miastem

finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych
2 pkt. 4 regulaminu, obejmujące pozostała część w całości kwoty

OGÓLNE WARUNKI UDZIELANIA DOTACJI

(

§ 3. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych kolektorów

słonecznych

płaskich.

§ 4. Dotacji

podlegają

niżej

wymienione zestawy.

Wielkość

zestawów

uzależnia

się

od

ilości

osób

zamieszkujących posesję.

Zestaw

Ilość

osób

Zestaw A
Zestaw B
Zestaw C

określonych w regulaminie uprawniony jest
podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych .

§ 5. l. Do korzystania z dotacji na zasadach
będący

(l - 4)
(5-6)
(7 - l O)

Dobór kolektorów płaskich (min.
wymagana pow. apetiury +min. poj.
zasobnika)
3,730 m 2 + 2001
5,595 m 2 + 3001
7,460 m 2 + 4001
wnioskodawca

2. Do ubiegania o dotacje uprawniony jest wnioskodawca posiadający tytuł prawny do nieruchomości
( budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy i Miasta Drzewica, na którym będzie zainstalowany
zestaw solarny).
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3. Wnioskodawca
się

może ubiegać się

o dotacje najeden budynek mieszkalny.

4. Dopuszcza się montaż instalacji będącej przedmiotem dotacji w obrębie niemchomości, na której znajduje
budynek wnioskodawcy, jeśli instalacja będzie obsługiwać technicznie przedmiotowy budynek mieszkalny.

5. Instalacje winny posiadać certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą potwierdzający , iż
kolektory słoneczne posiadają zgodność z normą
PN - EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badai1
przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN EN ISO 9806 lub europejski znak jakości "SOLAR
Keymark", potwierdzającą zgodność z wymaganą normą ważną na dzieó składania wniosku o wypłatę dotacji.
6. Wnioskodawca jest zobowiązany udostępnić miejsca, budynku lub jego
zamontowany lub zainstalowany przedmiot dotacji.

§ 6. l. Dotacja może
być
udzielona wyłącznie na
realizowanej instalacji , o których mowa w § 2 pkt 4 regulaminu.
2. Warunkiem ubiegania się o dotację na
w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy.

realizację

części,

dofinansowanie

kosztów

(

Zmieniać

miejsca zamontowanej instalacji;

2)

Przenosić

instalacji na inny budynek;

zostać

kwalifikowanych

instalacji jest nie zaleganie przez

§ 7. W okresie 5 lat od daty przyjęcia instalacji do eksploatacji wnioskodawca, który
l)

na których ma

wnioskodawcę

uzyskał dotację,

nie

może:

3) Sprzedać instalację;
4)

Darować

instalację.

pod rygorem
zakazów.

obowiązkowego

i natychmiastowego zwrotu

całej

kwoty dotacji, w razie naruszenia w/w

WARUNKI SZCZEGÓLNE DLA WLAŚCICIELI BUDYNKÓW ZAJĘTYCH W CAŁOŚCI NA CELE
MIESZKANIOWE
realizację zakresu rzeczowego zgodnie z obowiązującymi przepisami to jest
zamówienia publicznego, ustali hannonogram realizacji prac instalacyjnych, będzie sprawować
bieżący nadzór inwestorski nad przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory koócowe oraz rozliczenie finansowe, przy
uwzględnieniu następujących wamnków:

§ 8. Gmina zabezpieczy

wyłoni wykonawcę

l) Budynek obsługiwany przez zainstalowany kolektor
mieszkalny;
2) Po zakoóczeniu prac instalacyjnych
własnością Gminy przez okres 5 lat,
(

sprzęt

licząc

słoneczny,

musi

być

w

całości użytkowany

i urządzenia wchodzące w skład kolektora
od dnia odbioru kot'lcowego inwestycji;

jako budynek

słonecznego pozostają

3) Przez czas trwania gwarancji na zamontowane instalacje wszelkie czynności serwisowe wykonywane będą
przez firmę wykonującą instalacje. Po upływie okresu gwarancji cala instalacja przejdzie nieodpłatnie na
własność wnioskodawcy, na podstawie odrębnej umowy;
4) Wnioskodawca przez cały okres trwania gwarancji na zainstalowane urządzenia
niezbędne do utrzymania całego zestawu solamego do prawidłowej jego eksploatacji;

ponosił będzie

koszty

5) Przeniesienie prawa własności na rzecz wnioskodawcy jest obligatoryjne pod rygorem zwroh1 kosztów
instalacji (kwoty dofinansowania) w razie odmowy podpisania przez wnioskodawcę umowy przeniesienia
własności;

w trakcie trwania umowy do właściwej eksploatacji
zamontowanych
w skład instalacji, jak też ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie
instalacji w przypadku zaniedbania tego obowiązku;

6) Wnioskodawca

zobowiązuje się

urządzeń wchodzących

7)

Udział

wnioskodawcy w realizacji instalacji wynosić będzie 800,- zł ( słownie złotych osiemset złotych).
koszty stanowić będą dotacje dla wnioskodawcy. Wysokość dotacji wynikać będzie z faktycznie
poniesionych kosztów wykonanej instalacji, tj. kosztów montażu i wartości zamontowanych urządzeó
instalacyjnych.
Pozostałe
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WARUNKI DLA WLAŚCICIELI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, W KTÓRYCH CZĘŚĆ
PRZEZNACZONA JEST NA DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ
skorzystać

§ 9. l. Wnioskodawca, któ1y zamierza
własnym

z dotacji,

zobowiązany

jest do

wykonania instalacji we

zakresie.

2. Dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie wniosku
dotacji i zawiadomieniu o wykonaniu instalacji, wraz z potwierdzeniem faktycznego jej wykonania.

o wypłatę

3. Wysokość dotacji dla wnioskodawcy na realizację instalacji wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych
(udokumentowanych fakturami , rachunkami ) nie więcej niż 15.200,- zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy
dwieście złotych)

4.

Udział

wnioskodawcy w realizacji inwestycji

wynosić będzie

nie mniej

niż

800,00

zł

5. Do wniosku o wypłatę dotacji o którym mowa w pkt 9.2 wnioskodawca zobowiązany jest załączyć:
l) Fotwierdzenie
2)

(

wykonanej instalacji;

Otyginałów

z
3)

zapłaty

Gminą

Faktur/ rachunków za wykonane prace wystawionych na
i Miastem Drzewica;

Końcowego protokołu

wnioskodawcę

po dacie zawarcia umowy

odbioru robót.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotacja zostanie przekazana wnioskodawcy na rachunek bankowy po
zrealizowaniu instalacji zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz warunkami niniejszego regulaminu.
7. Wnioskodawca jest
dofinansowanie instalacji.

zobowiązany

do przechowywania

pełnej

dokumentacji

dotyczącej

wniosku na

8. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis a jej
udzielenia następuje w zależności i od zakresu prowadzenia działalności zgodnie z:
1)

Rozporządzenie Komisji ( UE ) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 w sprawie stosowania art. 107 i l 08 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE.L352/1 z dnia 24.12.20 13);

2)

Rozporządzenia Komisji UE nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L 352/9 z dnia 24.12.2013.

9. Warunkiem uzyskania dotacji przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest przedłożenie
lub oświadczel'i o których mowa wart. 37 ust. l pkt. l oraz ust.2 pkt. l ustawy z dnia 30.04.2004
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2016 poz. 1808 ze zm.) oraz w zależności
od rodzaju pomocy de minimis o która ubiega się wnioskodawca informacji określonych w:

zaświadczeń

l)

(

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 w sprawie zakresu infonnacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. nr 53 poz.311 ze zm.);

2) W przypadku pomocy de mini mis na podstawie Rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 albo
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.20 l O w sprawie informacji składanych przez podmioty
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - w przypadku pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie.
TRYB UDZIELENIA DOTACJI

§ 10. l. Podstawą do udzielenia dotacji jest
w Drzewicy wniosku o udzielenie dotacji

złożenie

przez

Wnioskodawcę

do

Urzędu

Gminy i Miasta

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski
złożone przez wnioskodawców , którzy do dnia
29.01.2016 złożyli deklaracje w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy o montaż instalacji.
3. Dotacja
dotacji.

może być

4. Wzór wniosku
dołączyć stanowią zał.

l) w

Urzędzie

udzielona na

realizację

przedsięwzięcia,

które zostanie wykonane w roku udzielenia

o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, które
Nr l do niniejszego regulaminu. Druki do pobrania dostępne są:

należy

do niego

Gminy i Miasta w Drzewicy;

2) na stronie internetowej www.drzewica.pl.
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5. Termin

składania

wniosków o udzielenie dotacji

upływa

6. Termin zak01'lczenia realizacji przedsięwzięcia nie

z dniem 28 luty

może przekroczyć

7. Wnioski złożone po terminie wymienionym w pkt. 5 traktuje
i realizacji w roku następnym.
8. Przyznanie dotacji odbywa
i Miasta w Drzewicy na dany rok.

się

do

wysokości środków

§ 11. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków pod
przez Bunnistrza Gminy i Miasta w Drzewicy,

się

każdego

roku.

daty l Opaździernika danego roku.

jako wnioski

złożone

do

zarezerwowanych na ten cel w

kątem kompletności

rozpatrzenia

budżecie

i prawidłowości dokonywana

Gminy
będzie

§ 12. Jeżeli złożony wniosek jest nie kompletny lub nieprawidłowo wypełniony, wnioskodawca będzie
wezwany do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w tenninie 7 dni od daty otrzymania
wezwania. Wnioski które nie zostały uzupełnione zgodnie z wezwaniem i w wyznaczonym term1me pozostawia
się bez rozpatrzenia. Do doręczeń wezwań mają zastosowanie przepisy o doręczeniach zawarte w ustawie z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz.l257 z późn. zm )
§ 13. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dotacji Wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia
§ 14. Osobie ubiegającej się o udzielenie dotacji, której wniosek nie został zakwalifikowany nie przysh1gują
z tego tyh1łu żadne roszczenia.
(

§ 15.

Podstawą

udzielenia dotacji jest umowa zawarta z wnioskodawcą

§ 16. Zawarcie umowy z wnioskodawcą
regulaminu.

nastąpi
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Załącznik

Nr l do Regulaminu

(Wnioskodawca)

N<

ewideooy:: w";"''"
Data w lwu

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA DRZEWICA
NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU WRAZ Z MONTAŻEM
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
I. DANE O WNIOSKODAWCY
l

Nazwisko i imię l

2

Adres zamieszkania l siedziby Wnioskodawcy

3

Adres do korespondencji

4

Telefon kontaktowy, e-mail

pełna

nazwa Wnioskodawcy

D
D

5

Wnioskodawca

6

Seria i numer dowodu osobistego /NJP

7

Dane pełnomocnika

8

Lokalizacja zadania

9

Stan prawny
zadanie

Osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą

(

lO

11

Rodzaj

niemchomości,

używane

na której ma być realizowane

D Właściciel nieruchomości
D

Współwłaściciel

D

Inne (jakie?)

obecnie paliwa do uzyskania ciepłej wody

użytkowej

Ilość zużywanego

paliwa do uzyskania ciepłej wody

użytkowej

w ciągu roku
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12

Ilość

osób zamieszkujących posesję na której zlokalizowany
zestaw kolektorów słonecznych

będzie

D

13

Planowana lokalizacja kolektorów

słonecznych

D
D

14

Zakres prac

objętych

Na dachu
Na ścianie budynku
Na gnmcie

wnioskiem

(Drzewica, dnia)

(Czytelny podpis Wnioskodawcy)

(

(
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