
 
 

UCHWAŁA NR XLI/356/22 
RADY GMINY NAWOJOWA 

z dnia 18 lutego 2022 roku 

w sprawie : Regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze  środków budżetu Gminy 
Nawojowa na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm. ), art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm),  art. 400a ust. 1 pkt 22 i art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit.a oraz ust 5 i ust.6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn.zm.), na 
wniosek Wójta Gminy Nawojowa, Rada Gminy Nawojowa uchwala , co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy 
Nawojowa na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii” w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa. 

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

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Józef Mirek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 lutego 2022 r.

Poz. 1191



Załącznik do uchwały Nr XLI/356/22 
Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 18 lutego 2022 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Nawojowa na 
dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Nawojowa na dofinansowanie dla osób fizycznych zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii 
w postaci ogniw fotowoltaicznych o minimalnej mocy instalacji  3,5 kW.  

2. Celem dofinansowania jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. 

§ 2.  

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji – rozumie się przez to dotację celową zgodną z definicją z ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

2) wnioskodawcy- rozumie się przez to osobę fizyczną, 

3) budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek wolno stojący lub jego część w zabudowie 
bliźniaczej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, spełniający funkcję mieszkalną. Regulamin 
nie przewiduje dofinansowania do montażu OZE w budynkach w trakcie budowy tj. nie oddanych do 
użytkowania. 

§ 3.  

1. Uprawnionym do otrzymania dotacji o jakiej mowa w § 1. ust 1 jest wyłącznie wnioskodawca, który: 

1) Posiada tytuł prawny do nieruchomości na której będzie zainstalowane urządzenie będące przedmiotem 
dotacji, 

2) Zamontuje urządzenie na budynku mieszkalnym przy czym dopuszcza się montaż urządzenia będącego 
przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, jeżeli 
urządzenie będzie obsługiwać technicznie przedmiotowy budynek, 

3) Realizując inwestycję zastosuje urządzenia, które posiadają ważny certyfikat, wydany przez uprawnioną 
jednostkę certyfikującą, 

4) Złoży w terminie wniosek o przyznanie dofinansowania zgodny z zał. nr 1 do Regulaminu, podpisze 
umowę z Gminą i w zadeklarowanym terminie po przeprowadzeniu inwestycji dostarczy wniosek 
o wypłatę dotacji zgodny z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

2. Wnioskodawca uprawniony jest do złożenia w odniesieniu do jednej nieruchomości tylko jednego 
wniosku o dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych. 

§ 4.  

Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 
3 000,00 zł brutto do zainstalowanego systemu fotowoltaicznego. 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 1191



Rozdział 2. 
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej 

§ 5.  

Gmina Nawojowa zamieści ogłoszenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków 

o udzielenie dotacji na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 6.  

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest złożenie w Urzędzie Gminy 

w Nawojowej następujących dokumentów: 

a) kompletnego wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, 

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania budynkiem lub lokalem. W przypadku, gdy 
wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem budynku, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody 
wszystkich współwłaścicieli wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy. W przypadku, 
gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/ lokalu, a z treści dokumentu potwierdzającego jego 
prawo do dysponowania nieruchomością/ lokalem (np. umowa najmu) nie wynika możliwość 
przeprowadzenia przez niego prac będących przedmiotem projektu (np. montażu OZE) wymagana jest zgoda 
właściciela nieruchomości/lokalu i/lub współwłaścicieli (w odniesieniu do współwłasności) na wykonanie 
ww. prac (w imieniu właściciela/ współwłaścicieli budynku może działać administrator/zarządca, jeżeli 
wynika to z zakresu jego umocowania). 

§ 7.  

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania 
środków zaplanowanych na ten cel na dany rok w budżecie gminy. 

§ 8.  

Jeżeli wniosek jest niekompletny, wnioskodawcę wzywa się na piśmie do uzupełnienia braków 

w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia 
się bez rozpatrzenia. 

§ 9.  

O sposobie rozpatrzenia wniosku, wnioskodawcę zawiadamia się: 

1) w przypadku nieuwzględnienia wniosku – pisemnie, wraz ze wskazaniem przyczyny nieuwzględnienia, 

2) w przypadku uwzględnienia wniosku - telefonicznie. 

§ 10.  

Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest decyzją administracyjną 

w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

§ 11.  

Jeżeli wnioskodawca nie podpisze umowy o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, uznaje się, że zrezygnował 

z ubiegania się o dotację i odstępuje od podpisania umowy. 
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Rozdział 3. 
Sposób rozliczenia inwestycji 

§ 12.  

Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zakupu instalacji OZE, 
odpowiada również za zapewnienie sprawności instalacji. 

§ 13.  

W celu rozliczenia dotacji Beneficjent, z którym została zawarta umowa o udzielenie dotacji, jest 
zobowiązany w terminie określonym w tejże umowie do złożenia na dzienniku podawczym Urzędu Gminy 
w Nawojowej, kompletu dokumentów, tj.: 

a) wniosku o rozliczenie dotacji stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, 

b) oryginał faktury VAT za poszczególne komponenty instalacji za przeprowadzoną inwestycję, które wskazują 
Beneficjenta jako nabywcę i potwierdzają zakres realizacji inwestycji, 

c) zgłoszenie do Zakładu Energetycznego wniosku o wymianę licznika na dwukierunkowy, 

d) protokół końcowego odbioru robót podpisany przez inwestora i osobę dokonującą montażu, 

e) dokumentację techniczną określającą parametry zamontowanej instalacji, 

f) dokumentację fotograficzną realizacji zadania (minimum 2 szt.). 

§ 14.  

Ustala się termin składania wniosków o rozliczenie do dnia 30 września 2022r. 

§ 15.  

Rozliczenie inwestycji nastąpi w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku o rozliczenie dotacji. 

§ 16.  

Gmina Nawojowa dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w§ 13, oraz potwierdza 
prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z umową i wymogami regulaminu. 

§ 17.  

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o rozliczenie dotacji Beneficjent zostanie 
wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym w tym wezwaniu. W takim przypadku rozpatrzenie 
wniosku o rozliczenie dotacji nastąpi po jego uzupełnieniu. 

§ 18.  

Wnioski nieuzupełnione lub uzupełnione po upływie terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa 
w regulaminie traktowane będą jako rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie o czym wnioskodawca 
zostanie poinformowany dodatkowo w treści wezwania o jakim mowa w § 17. 

§ 19.  

W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów, Gmina Nawojowa przekaże 
wnioskodawcy dotację przelewem na rachunek wskazany w umowie. 

Rozdział 4. 
Postanowienia końcowe 

§ 20.  

Uzyskane przez Wnioskodawcę dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z innych źródeł nie stanowi 
przeszkody w uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Nawojowa. 
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§ 21.  

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w drodze stosownej uchwały Rady Gminy Nawojowa. 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Józef Mirek 
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Załącznik nr 1 Regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy 
Nawojowa na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 

 

WÓJT                                                                                                                      
GMINY NAWOJOWA                                                      

…………………………………………..                                                                                                                                                               
(         (Wnioskodawca) 
 

……………………………………………  

 

……………………………………………                                                                                                                                             
(                  (adres)  

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU I MONTAŻU OGNIW 
FOTOWOLTAICZNYCH 

 Zwracam się z prośbą o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu:  

1) ogniw fotowoltaicznych o mocy …………………  

na budynku mieszkalnym nr ……….…….. zlokalizowanym na działce o  
nr. ewid.…………...........… stanowiącej moją własność/współwłasność* w obrębie miejscowości 
…………………….......……………………………………………………………………………… 

 Informacje o Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…….............………...  

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………...........…… 
……………………………………………………………………………………………..................... 

Nr telefonu ………………………………………  

Nazwa Banku i nr konta (do przelewu dofinansowania): ……………………………………………. 

 

                                                                                                                
….……………………….…………..                                  …………………………..……      

              (data)       (podpis wnioskodawcy)        

 

 
*niepotrzebne skreślić  

 

 

Załączniki: 1. Dokument potwierdzający tytuł własności/współwłasności do nieruchomości.  
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Załącznik nr 2 Regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy 
Nawojowa na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii 
 
 
 

WÓJT              
GMINY NAWOJOWA    

 

…………………………………………..                                                                                                                                
(         (Wnioskodawca) 
 

……………………………………………  

 

……………………………………………                                                                                                                                               
(                  (adres)  

 

Wniosek                                                                                                                  
o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Nawojowa na dofinansowanie do zakupu i montażu 

ogniw fotowoltaicznych 

 

 W związku z zawartą umową Nr ……………………… z dnia …………………… o udzielenie 
dotacji ze środków budżetu Gminy Nawojowa na:  

 

………………………………………………………………………………………………..…………     
……………………………………….(rodzaj przedsięwzięcia)  

zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości 
………………………………………………………………………………………………….. zł brutto                                                            

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….).  

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty:  

1) faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia,                                                                                                         
2) zgłoszenie do Zakładu Energetycznego wniosku o wymianę licznika na dwukierunkowy, 

3) protokół końcowego odbioru robót podpisany przez inwestora i osobę dokonującą montażu, 

4) dokumentację techniczną określającą parametry zamontowanej instalacji OZE, 

5) dokumentację fotograficzną realizacji zadania (minimum 2 szt.). 

 

……………………………………............                     ……………………………………………                                                                                   
………         ..data                                                              podpis                                                                                         
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