
UCHWAŁA NR VI/35/2015
RADY GMINY OBROWO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu 
kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, 

wytwarzających ciepło z energii odnawialnej  na terenie Gminy Obrowo

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 22, art. 403 ust. 2, 
ust. 4 pkt 1 lit. „a” i lit. „b” i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1232, 1238; z 2014r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662; z 2015r. poz. 122, 151) oraz 
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, 938, 1646; z 2014r. 
poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z obowiązkiem zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Obrowo w zakresie ochrony 
środowiska ustala się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom 
mieszkaniowym na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych 
(płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii 
odnawialnej na terenie Gminy Obrowo oraz sposób jej rozliczania.

§ 2. Zasady i tryb, o których mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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Załącznik do Uchwały Nr VI/35/2015

Rady Gminy Obrowo

z dnia 26 marca 2015 r.

Zasady przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych 
związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych oraz powietrznych pomp 

ciepła do podgrzewania wody wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Obrowo.

§ 1. 1. Dotację celową na zakup i montaż kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych oraz powietrznych 
pomp ciepła do podgrzewania wody wytwarzających ciepło z energii odnawialnej mogą uzyskać osoby fizyczne 
będące właścicielami budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe  realizujące tego rodzaju inwestycje 
przy/lub na obiektach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Obrowo

2. Dotacja celowa udzielana jest na jedno źródło energii odnawialnej (solarnej) lub jedną powietrzną pompę 
ciepła w danym budynku.

3. Dotacja celowa udzielana jest na inwestycje, o których mowa w ust. 1, oddane do użytkowania na podstawie 
sporządzonego nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu, protokołu odbioru robót i oddania 
urządzenia do eksploatacji.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Obrowo, a w 
szczególności z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia 
naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) i ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. 
poz. 627 ze zm.). Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.

§ 3. 1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy. Dotacja wypłacana będzie 
w jednej transzy, do czasu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków w budżecie na dany rok.

2. Wypłata kwoty dofinansowania dokonywana będzie na rachunek bankowy podmiotu, któremu przyznano 
dofinansowanie.

§ 4. 1. Dofinansowanie przyznane będzie w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych 
zakupu i montażu kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych oraz powietrznych pomp ciepła do 
podgrzewania wody wytwarzających ciepło z energii odnawialnej, potwierdzonych rachunkami, w wysokości 
3 000,00 zł dla jednego obiektu.

2. Do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ust. 1 zalicza się:

1) koszty zakupu materiałów i urządzeń;

2) koszty robót budowlano – montażowych.

§ 5. Podmiot ubiegający się o dotację musi dysponować odpowiednimi decyzjami, zgłoszeniami oraz 
dokumentacją techniczną obiektu wymaganymi przez przepisy odrębne, w tym zwłaszcza ustawę z dnia 
7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.).

§ 6. 1. Pisemne wnioski o dofinansowanie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych płaskich 
i próżniowych oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody wytwarzających ciepło z energii 
odnawialnej należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo w terminie do 1 grudnia każdego roku 
budżetowego. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na następny rok budżetowy. W przypadku wyczerpania środków finansowych lub złożenia 
wniosku po 1 grudnia wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w kolejnym roku budżetowym.

2. Wnioski złożone po 1 grudnia mogą być rozpatrzone pozytywnie, pod warunkiem posiadania w budżecie 
środków finansowych na ten cel.

3. Wniosek winien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;

2) adres zamieszkania wnioskodawcy lub adres siedziby wspólnoty mieszkaniowej;
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3) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, na której realizowana 
będzie inwestycja;

4) opis planowanej inwestycji, wstępny kosztorys wraz z kopiami zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych lub pozwolenia na budowę jeżeli są wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 
7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.);

5) przewidywany termin zakupu i instalacji powietrznej pompy ciepła oraz zakończenia budowy i oddania do 
użytkowania kolektora słonecznego;

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad określających  przyznawanie dotacji.

§ 7. Do weryfikacji  wniosków Wójt Gminy powołuje komisję, której zadaniem jest ocena prawidłowości 
i kompletności złożonego wniosku oraz wydanie opinii w przedmiocie przyznania dotacji.

§ 8. 1. Złożenie wniosku, o którym mowa w §6 oraz zaopiniowanie go przez komisję, o której mowa 
w § 7 stanowi podstawę do wydania rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dotacji.

2. W przypadku przyznania dofinansowania zostanie podpisana z wnioskodawcą umowa o udzielenie dotacji 
celowej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zasad określających przyznawanie dotacji.

§ 9. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych lub instalacyjnych wnioskodawca zobowiązany jest 
złożyć w Urzędzie Gminy w Obrowie  następujące dokumenty:

1) oryginały rachunków i faktur potwierdzających zakup urządzeń i materiałów oraz wykonane roboty budowlano 
– montażowe;

2) protokół odbioru końcowego robót i dopuszczenie do eksploatacji obiektu;

3) zestawienie poniesionych kosztów budowy instalacji.

§ 10. 1. Kwota dotacji zostanie przelana na rachunek wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

2. Wypłata dotacji może być wstrzymana w razie zakwestionowania przez Gminę ustaleń zawartych 
w dokumentach, o których mowa w § 9 do czasu wyjaśnienia spornych kwestii.

§ 11. 1. Sposób wykorzystania dotacji podlega kontroli Wójta Gminy Obrowo, który upoważni pracowników 
Urzędu Gminy w Obrowo do przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji oraz funkcjonowania urządzeń.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba, która otrzymała dotację będzie zobowiązana do jej 
zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od daty otrzymania 
dofinansowania.

Załącznik Nr 1 do zasad określających przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 
realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych płaskich 
i próżniowych oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody wytwarzających ciepło z energii 

odnawialnej na terenie Gminy Obrowo.

Obrowo, dnia ...........................................................

...............................................

(imię i nazwisko/nazwa)

..............................................................

(adres zamieszkania/siedziby)

..............................................................

(nr PESEL/nr NIP)

...............................................................

(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

Id: E54A09AF-ECF7-4FF6-A3AC-DD3612D02EAC. Podpisany Strona 2



87-126 Obrowo

Wniosek o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i instalacji 
kolektorów słonecznych/powietrznej pompy ciepła* na terenie Gminy Obrowo

I. Opis planowanej inwestycji

1. Na podstawie uchwały nr ......................... Rady Gminy Obrowo z dnia .......................... w sprawie ustalenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych 
(płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii 
odnawialnej  na terenie Gminy Obrowo, wnoszę o udzielenie dotacji celowej na inwestycję, którą zrealizowałem / -
am / planuję zrealizować* na nieruchomości położonej w miejscowości .............................................., pod adresem 
......................................................................, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr .................................., obręb 
geodezyjny ......................................................

2. Realizację inwestycji planuję rozpocząć ................................................ i zakończyć ..................................

3. Rodzaj/typ planowanej inwestycji (kolektor płaski/próżniowy/powietrzna pompa 
ciepła).....................................................................................................................................................

Podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

Załączniki:

1. kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości;

2. kosztorys planowanej inwestycji;

3. kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub pozwolenia na budowę jeżeli są wymagane na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.);

Załącznik nr 2 do zasad określających  przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 
realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych płaskich 
i próżniowych oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody wytwarzajacych ciepło z energii 

odnawialnej na terenie Gminy Obrowo

Umowa nr ............................... w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie 
zakupu i instalacji kolektorów słonecznych/powietrznej pompy ciepła* na terenie Gminy Obrowo

zawarta w dniu ..................... w Obrowie, pomiędzy

Gminą Obrowo, reprezentowaną przez Wójta Gminy Obrowo.............................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy .................................................

zwaną dalej "Gminą"

a

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

zwanym dalej "Inwestorem".

§ 1. 1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kosztów wykonania inwestycji polegającej na zakupie 
i montażu kolektora słonecznego płaskiego / próżniowego / powietrznej pompy ciepła do podgrzewania wody* na 
nieruchomości położonej w miejscowości ..................................., pod  adresem .............................., oznaczonej jako 
działka ewidencyjna nr ..............................., obręb geodezyjny ....................................., zgodnie z uchwałą nr 
......................... Rady Gminy Obrowo z dnia .......................... w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie 
dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz 
powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej  na terenie Gminy 
Obrowo.
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2. Inwestor oświadcza, iż znane mu są zapisy Regulaminu przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu 
gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych płaskich 
i próżniowych oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody wytwarzających ciepło z energii 
odnawialnej na terenie Gminy Obrowo, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Gmina zobowiązuje się do dofinansowania określonego w § 1 ust. 1 przedmiotu umowy poprzez 
pokrycie części kosztów związanych z jego realizacją w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych), zgodnie 
z § 4 ust. 1 Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. Inwestor zobowiązuje się przeznaczyć dotację na dofinansowanie zadania, określonego w § 1 ust. 1, którego 
planowany koszt wynosi ............................................. zł, a czas realizacji zaplanowano na okres od .......................... 
do ..................................

3. Kwota dotacji nie podlega zwiększeniu w przypadku zwiększenia się kosztów realizacji inwestycji podczas 
jej wykonywania.

§ 3. 1. Inwestor zobowiązuje się do terminowej realizacji zadania, a po jego zakończeniu do zgłoszenia tego 
faktu Gminie i uczestniczenia w czynnościach odbioru inwestycji oraz przedstawienia dokumentów 
potwierdzających wykonanie zadania i uregulowanie zobowiązań finansowych, tj. faktur i rachunków z wykonania 
zadania, w terminie do dnia ............................................. danego roku budżetowego.

2. Inwestor przedkłada w Urzędzie Gminy Obrowo oryginały rachunków i faktur, celem dokonania na nich 
adnotacji, że zostały dofinansowane z dotacji celowej Gminy Obrowo w wysokości okreslonej w § 2 ust. 1.

§ 4. 1. Kwota dotacji zostanie przelana na rachunek Inwestora: ............................................................................ 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

2. Wypłata dotacji może być wstrzymana w razie zakwestionowania przez Gminę ustaleń zawartych 
w dokumentach, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 do czasu wyjaśnienia spornych kwestii.

§ 5. 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w razie 
niezachowania przez Inwestora warunków umowy, a w szczególności:

1) odstapienia przez Inwestora od realizacji zadania lub nieprzystapienia do realizacji zadania w terminie 
określonym w § 2 ust. 2,

2) niezakończenia realizacji zadania w terminie wynikającym z § 2 ust. 2.

2. W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy nastapiło po przekazaniu Inwestorowi dotacji, Inwestor ma 
obowiązek zwrócić Gminie otrzymaną kwotę dotacji w terminie 15 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadajacego 
umowę.

3. Zwrot dotacji powinien nastąpić na rachunek bankowy Gminy Obrowo nr 
.....................................................................................................................

4. Poza przypadkiem określonym w ust. 2 Inwestor jest zobowiązany do zwrotu dotacji wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, zwrot dotacji nastąpi w terminie 15 dni od 
otrzymania odpowiedniego zawiadomienia z Urzędu Gminy w tej sprawie.

6. Od kwoty dotacji pobranych nienależnie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych.

§ 6. Gmina ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji przez okres 5 lat od 
zakończenia realizacji inwestycji. Inwestor ma obowiązek przekazać Gminie na jej wniosek wszelkie informacje 
dotyczące zrealizowanej inwestycji.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, 
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Gminy, 
jeden dla Inwestora.
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niepotrzebne skreślić

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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