
UCHWAŁA NR XXIV/219/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

z dnia 22 września 2020 r. 

w sprawie: zmiany  Uchwały NR XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 września 
2020 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie 

realizacji inwestycji związanej z montażem instalacji fotowoltaicznej – źródła energii odnawialnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Wadowicach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmianie ulega „Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wadowice na realizację inwestycji 
związanej z montażem instalacji fotowoltaicznej – źródła energii odnawialnej” stanowiący Załącznik do 
Uchwały Nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 września 2020 r. w sprawie: zasad i trybu 
przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej 
z montażem instalacji fotowoltaicznej – źródła energii odnawialnej. 

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXIII/208/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 4 września 
2020 r. nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach: 
Piotr Hajnosz
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/219/2020 
Rady Miejskiej w Wadowicach 
z dnia 22 września 2020 r. 

Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Wadowice na realizację inwestycji związanej 
z montażem instalacji fotowoltaicznej - źródła energii odnawialnej. 

§ 1. Definicje 

1) Gmina – Gmina Wadowice udziela dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu                 
i montażu instalacji fotowoltaicznej; 

2) Inwestycja – inwestycja w budynku mieszkalnym, części budynku przeznaczonej na cele mieszkalne, 
położonym w Gminie Wadowice, polegająca na montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie nieruchomości, 
do której beneficjent posiada tytuł prawny;  

3) Koszty kwalifikowane – koszty, na podstawie, których ustalana jest wysokość dofinansowania inwestycji 
tj. zakup i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej, która zostanie włączona do sieci 
elektroenergetycznej. Podstawą określenia zakresu kosztów kwalifikowanych jest faktura VAT lub rachunek 
potwierdzające poniesione wydatki; 

4) Mikroinstalacja OZE – instalacja odnawialnego źródła energii, system fotowoltaiczny, o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym niższym niż 110 kV. Instalacja fotowoltaiczna musi być wykonana zgodnie z zaleceniami 
zamieszczonymi na stronie: 

 https://powietrze.malopolska.pl/baza/wymogi-techniczne-dla-instalacji-fotowoltaicznych/ ;  

5) Odnawialne źródło energii (OZE) – energia promieniowania słonecznego; 

6) Wnioskodawca – osoba fizyczna posiadającą tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie 
Gminy Wadowice i zabudowanej budynkiem zamieszkanym stale; 

7) Umowa – umowa podpisywana pomiędzy Wnioskodawcą i Gminą, określająca warunki współpracy stron 
związanych z realizacją inwestycji i wypłatą dotacji, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym 
regulaminie. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wadowice na dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanej z montażem instalacji fotowoltaicznej - źródła energii odnawialnej zwany w dalszej części 
Regulaminem, określa zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące tryb postępowania w sprawie udzielania 
dotacji, sposób jej wykorzystania i rozliczania. 

2. Dotacja nie stanowi pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. 

3. Dotacja przysługuje tylko dla konkretnego budynku i udzielana jest jednorazowo. 

4. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części poniesionych kosztów za udokumentowaną realizację 
w/w zadania, po jego zakończeniu. 

5. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy 
Wadowice na dotację celową, na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z montażem instalacji 
fotowoltaicznej – źródła energii odnawialnej, na dany rok budżetowy. 

6. Kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego     
w Wadowicach. 

§ 3. Cele Programu 

Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz ograniczenie 
emisji CO2  z procesów spalania paliw stałych podczas produkcji energii elektrycznej. 
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§ 4. Warunki udzielenia Wnioskodawcy dotacji  

Wnioskodawcy może zostać udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji 
polegającej na zakupie i montażu mikroinstalacji OZE, jeżeli:  

1) Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, budynku, części budynku lub lokalu, którego 
dotyczy inwestycja, a w przypadku współwłasności – jeżeli ponadto odpowiednio właściciel lub wszyscy 
współwłaściciele wyrazili w formie pisemnej zgodę na realizację inwestycji; 

2) nieruchomość, budynek, część budynku lub lokal, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany 
do prowadzenia działalności gospodarczej; 

3) Wnioskodawca nie otrzymał i nie ubiega się o otrzymanie jakiejkolwiek innej pomocy finansowej na ten 
cel z wyłączeniem ulgi termomodernizacyjnej (art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.)); 

4) Wnioskodawca zobowiąże się do zamontowania urządzeń fabrycznie nowych, spełniających wszelkie 
niezbędne wymagania i normy oraz dopuszczonych do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

5) Wnioskodawca zobowiąże się do zapewnienia trwałości efektu rzeczowego inwestycji, to jest do 
korzystania z mikroinstalacji OZE, wykonanej w ramach inwestycji bez zmiany miejsca ich położenia             
i przeznaczenia bez zgody Gminy Wadowice, przez okres 5 lat od dnia przekazania dotacji; 

6) w momencie gdy na terenie Gminy Wadowice powstanie tzw. wirtualna elektrownia nadzorowana przez 
Gminę, wnioskodawca zobowiąże się do włączenia mikroinstalacji OZE, wykonanej w ramach inwestycji, 
w jej strukturę w celu zwiększenia mocy wytwórczej elektrowni; 

7) mikroinstalacja OZE nie zostanie zamontowana na podłożu (połaci dachowej, elewacji itp.) wykonanym     
z materiału zawierającego azbest; 

8) budynki i lokale położone na nieruchomości, której dotyczy inwestycja, są ogrzewane wyłącznie przy 
pomocy wysokosprawnego i ekologicznego źródła ciepła (elektrycznego, na paliwo gazowe, pelletowego lub 
węglowego posiadającego zgodność z certyfikatem ekoprojektu oraz 5 kasę, olejowe, bądź włączone do 
miejskiej sieci ciepłowniczej); 

9) Wnioskodawca zobowiąże się do używania energii elektrycznej wytworzonej w zainstalowanej 
mikroinstalacji na potrzeby gospodarstwa domowego i nie wykorzystywania jej do prowadzenia działalności 
gospodarczej, z tym, że niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana w instalacji 
fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania 
i bilansowego rozliczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 261 z późn. zm.); 

10) dotacja zostanie udzielona tylko raz na dany punkt adresowy. 

§ 5. Sposób przeprowadzenia inwestycji 

Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację inwestycji. 

§ 6. Koszty kwalifikowane 

1. W przypadku mikroinstalacji OZE za koszty kwalifikowane przyjmuje się: koszty zakupu i montażu 
systemów fotowoltaicznych, modułów smart wyposażonych w urządzenia, które optymalizują pracę 
poszczególnych ogniw lub łańcuchów ogniw na poziomie pojedynczego modułu. 

2. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez 
wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, wystawionych na 
wnioskodawcę oraz moc mikroinstalacji OZE. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu 
kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć odrębne 
zestawienie z wyszczególnieniem materiałów oraz kosztów kwalifikowanych wchodzących w skład kwoty 
ujętej na fakturze VAT bądź rachunku, potwierdzone przez wystawcę tych dokumentów . 

§ 7. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 

1. Gmina Wadowice zamieści ogłoszenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o udzielenie 
dotacji na stronie internetowej www.wadowice.pl.  
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2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyznanie 
dotacji w wyznaczonym terminie. 

3. Wniosek określa w szczególności: 

1) dane Wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu osobistego, nr telefonu 
kontaktowego/adres e-mail, nr rachunku oraz nazwę banku Wnioskodawcy, na który ma zostać wpłacone 
Dofinansowanie); 

2) dane dotyczące nieruchomości, w obrębie której planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej (adres 
inwestycji, nr działki, nr księgi wieczystej, określenie tytułu prawnego do nieruchomości); 

3) Dane dotyczące planowanej inwestycji (planowana moc instalacji fotowoltaicznej, termin realizacji 
Inwestycji). 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

a) oświadczenie, że wnioskodawca posiada tytuł prawny władania nieruchomością, na której będzie 
realizowana inwestycja oraz nr księgi wieczystej; 

b) zgodę pozostałych właścicieli na wykonanie inwestycji wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz 
Wnioskodawcy – w przypadku współwłasności; 

c) oświadczenie o posiadaniu ekologicznego systemu ogrzewania. 

5. Jeżeli wniosek jest niekompletny, Wnioskodawcę wzywa się na piśmie do uzupełnienia braków w terminie 
7 dni od doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

6. Jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia, wnioskodawcę zawiadamia się pisemnie o sposobie rozpatrzenia 
wniosku. 

7. Dotacji udziela się na podstawie umowy. 

8. Umowa określa w szczególności: 

1) dane osobowe podmiotów zawierających umowę; 

2) przedmiot umowy; 

3) wysokość dotacji; 

4) prawa i obowiązki Dotowanego; 

5) czas realizacji inwestycji; 

6) zasady zwrotu dotacji; 

7) warunki rozwiązania/wypowiedzenia umowy; 

8) postanowienia końcowe. 

9. Jeżeli Wnioskodawca nie podpisze umowy o udzielenie dotacji w terminie 7 dni od otrzymania 
zawiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, uważa się, że zrezygnował z ubiegania się o dotację. 

10. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Wadowicach wniosek 
dotyczący rozliczenia dotacji wraz z następującymi dokumentami: 

1) oryginały faktur VAT lub rachunki, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, zawierają 
wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych i potwierdzają zakres oraz termin realizacji inwestycji; 

2) protokół odbioru inwestycji wraz z oświadczeniem wykonawcy o jej wykonaniu zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami; 

3) dokumenty techniczne określające parametry mikroinstalacji OZE. 

11. Wykorzystanie dotacji nastąpi w terminie dwóch miesięcy od daty podpisania umowy dotacji, lecz 
nie później niż do dnia 15 grudnia roku, w którym przyznano dotację. 

12. W celu potwierdzenia realizacji inwestycji zgodnie z niniejszym regulaminem i zawartą umową, 
upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Wadowicach przeprowadza oględziny oraz sporządza protokół 
oględzin i dokumentację fotograficzną. 
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13. Wnioskodawcy przekazuje się dotację pod warunkiem zrealizowania inwestycji zgodnie z niniejszym 
regulaminem i zawartą umową, co zostanie potwierdzone w drodze oględzin, o których mowa w pkt 9,          
w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o rozliczenie dotacji. 

14. W ciągu 5 lat od daty przyznania dotacji zastrzega się prawo kontrolowania, przez upoważnionych 
pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach, prawidłowej eksploatacji inwestycji, na którą została 
udzielona dotacja. 

§ 8. Określenie wysokości dotacji 

Dotacji udziela się w następującej wysokości: 

1) 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) – za każdy kW zainstalowanego systemu 
fotowoltaicznego, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych); 

2) Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% poniesionych przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowanych 
określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków. 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Wzory niezbędnych dokumentów określa Burmistrz Wadowic odrębnym zarządzeniem. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu pełni Burmistrz 
Wadowic. 

3. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach. 

4. Wnioski i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane 
jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. 

5. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy: o odnawialnych 
źródłach energii, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach: 
Piotr Hajnosz
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