
 

 

UCHWAŁA NR XXI/129/2016 

RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Mikstat na instalację paneli 

fotowoltaicznych 

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

z 2016 r., z późn. zm. ), art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) Rada Miejska w Mikstacie 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się zasady udzielania z budżetu Miasta i Gminy Mikstat dotacji celowej na instalację paneli 

fotowoltaicznych, obejmujące: 

1. Kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania. 

2. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

§ 2.   Gmina w celu poprawy środowiska naturalnego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

udziela dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie  środowiska 

polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. 

§ 3.   Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o: 

1. Dotacji bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć dotacje, o których mowa w § 2; 

2. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat; 

3. Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Mikstat; 

4. Budżecie - należy przez to rozumieć budżet Miasta i Gminy Mikstat 

§ 4. 1. Dotację mogą uzyskać podmioty wskazane w art. 403 ust 4  ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zmianami), zwane dalej podmiotami. 

2. Łączną kwotę przeznaczoną na dotacje w danym roku budżetowym określa uchwała budżetowa. 

3. Podmiot może otrzymać dotację, o których mowa w § 2 tylko raz. 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie dotacji składa się do Burmistrza nie później niż do 30 września danego roku. 

Po tym terminie wnioski będą przyjmowane pod warunkiem niewyczerpania środków na ten cel. 

2. Dotacja będzie przyznawana według kolejności wpływających wniosków do wyczerpania rocznego 

limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy. 

§ 6. 1. Gmina na wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub działalność w sektorze 

produkcji rolnej, może udzielać określonych w § 2 dotacji celowych, które: 
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1) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem 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. U. UE L Nr 352/1 z 24 grudnia 2013 r.); 

2) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 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. U. UE L Nr 352/9 z 24 grudnia 2013 r.). 

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń lub oświadczenia - o wszelkiej innej pomocy de minimis,  w odniesieniu, do której 

stosuje się rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 lub inne rozporządzenia o pomocy de minimis 

(pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie) - jaką otrzymał w roku 

podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo 

oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji określonych 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. Nr 53, poz. 311  

z późn. zm.). 

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz  

z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń lub oświadczenia - o wszelkiej innej pomocy de minimis,  w odniesieniu, do której 

stosuje się rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 lub inne rozporządzenia o pomocy de minimis 

(pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rybołówstwie) - jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.  

z 2010 r., Nr 121 poz. 810). 

4. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

§ 7. 1. Dotacja na instalację paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej jest przeznaczona na 

instalację paneli fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 40 kW (wytwarzanie energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii - Dz. U z 2015r. poz. 478 z późn. zm.). 

2. Nie dopuszcza się instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu nieruchomości, która pokryta jest 

materiałem zawierającym azbest. 

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być przyznawana na wniosek podmiotu, który spełnia warunki i 

kryteria określone w ust. 4 i 5. 

4. O dotację, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się podmiot, który spełnia następujące warunki i 

kryteria: 

1) jest właścicielem obiektu budowlanego lub nieruchomości, w której będzie produkowana energia 

elektryczna przy pomocy paneli fotowoltaicznych lub dysponuje innym tytułem prawnym do tej 

nieruchomości; 

2) nie otrzymał dotacji lub innych bezzwrotnych środków na produkcję energii elektrycznej przy pomocy 

paneli fotowoltaicznych. 

5. Dotację, o której mowa w ust. 1 przyznaje się w wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych po 

zawarciu umowy, dotacja będzie przyznana  w wysokości do 5000,00 zł. 

6. Kosztami kwalifikowanymi dofinansowania są koszty: zakupu urządzeń, zakupu niezbędnych 

materiałów oraz montażu urządzeń. 

§ 8. 1. Wzór wniosku, o przyznanie dotacji, o której mowa w § 7 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Do wniosku o dotację należy dołączyć: 
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1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, 

2) w przypadku podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis 

w rolnictwie dołącza się również oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 6. 

§ 9. 1. Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny i spełnia wymogi formalne oraz spełnione są kryteria 

ustalone w niniejszej uchwale Burmistrz, z zastrzeżeniem ust. 2, zawiadamia wnioskodawcę o pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku i ustalonym terminie podpisania umowy w sprawie przyznania dotacji. 

2. Podpisanie umowy w sprawie przyznania dotacji może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji 

lokalnej. 

3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji Burmistrz zawiadamia 

wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji. 

§ 10. 1. Dotacja będzie przekazana na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy na podstawie wniosku 

o wypłatę dotacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w terminie 14 dni od dnia  przedłożenia 

Burmistrzowi następujących dokumentów: 

1) faktur VAT lub rachunków potwierdzających wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych; 

2) protokół odbioru i przekazania do eksploatacji wraz z oświadczeniem podpisanym przez osobę posiadającą 

stosowne uprawnienia z ramienia dostawcy-wykonawcy urządzeń lub inspektora nadzoru z ramienia 

inwestora, że instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawnymi. 

2. Wnioskodawca przedłoży dokumenty, o których mowa w ust. 1 w terminie do 14 dni od dnia 

zakończenia inwestycji. 

§ 11.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat. 

§ 12.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Łukasz Dybul  
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