
UCHWAŁA NR LXVI/558/22 
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wasilków 
na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków 
na dofinansowanie zakupu wraz z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w postaci: 

1) ogniw fotowoltaicznych, 

2) kolektorów słonecznych. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji - rozumie się przez to dotację celową z budżetu Gminy Wasilków na dofinansowanie zakupu 
i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii; 

2) Wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę fizyczną ubiegającą się o dofinansowanie 
do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, 

3) Beneficjencie - rozumie się przez to osobę która podpisała z Gminą Wasilków umowę o udzielnie dotacji 
zakupu wraz z montażem instalacji odnawialnego źródła energii (OZE). 

§ 3. 1. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Wasilków oraz 
zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawianych. 

2. Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalnośc gospodarcza. 

3. Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, zakupu wyposażenia dodatkowego 
oraz koszt eksploatacji urządzenia. 

4. Dotacji nie podlega zmiana, modernizacja lub rozbudowa zamontowanych już kolektorów słonecznych 
i paneli fotowoltaicznych. 

5. Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe. 

6. Nie udziela się dotacji na zakup i montaż instalacji w budynku, w którym dach lub inne miejsce montażu 
wykonane są z materiałów lub wyrobów zawierających azbest. 

7. Dotacja nie może być wykorzystana na refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy 
o dotację. 

§ 4. 1. Uprawnionym do otrzymania dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 jest Wnioskodawca, który: 

1) jest osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, zamieszkałą na terenie gminy Wasilków, 
a budynek na którym będzie zamontowana instalacja OZE położony jest na terenie gminy Wasilków; 
w przypadku gdy prawa do nieruchomości posiada kilku współwłaścicieli, na realizację zadania i złożenie 
wniosku wymagana jest zgoda wszystkich, 

2) nie posiada zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy 
Wasilków, 

3) 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 technicznie będzie obsługiwać ten budynek. 

§ 5. Wnioskodawca uprawniony jest do złożenia w danym roku w odniesieniu do jednej nieruchomości 
tylko jednego wniosku o dofinansowanie niezależnie od typu instalacji. 
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§ 6. Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na zakup i montaż instalacji na realizację przedsięwzięć, 
o których mowa w § 1 ust. 1 wynosi: 

1) w przypadku ogniw fotowoltaicznych - w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie może 
przekroczyć kwoty 5000 zł; 

2) w przypadku kolektorów słonecznych - w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie może 
przekroczyć kwoty 3000 zł. 

§ 7. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dotacji składa do Burmistrza Wasilkowa pisemny wniosek 
o udzielenie dotacji celowej. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Udzielenie dotacji dokonywane będzie w kolejności kompletnie złożonych 
wniosków, aż do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w uchwale budżetowej na 
dany rok. 

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

§ 10. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku oraz posiadania środków finansowych 
przeznaczonych w uchwale budżetowej na ten cel w danym roku zostanie zawarta umowa o dotację celową 
w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub w terminie 14 dni od uzupełnienia wniosku. 

§ 11. Beneficjent podpisując umowę o udzielenie dotacji celowej zobowiązuje się do realizacji zadania 
i jego rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych. 

§ 12. Odmowa podpisania lub brak zawarcia umowy w wyznaczonym przez Gminę terminie przez 
Wnioskodawcę jest równoznaczna z rezygnacją z ubiegania się o dotację. 

§ 13. Termin składania wniosków o dotację podany zostanie do publicznej wiadomości w ogłoszeniu 
Burmistrza Wasilkowa o naborze wniosków o dotację. 

§ 14. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zakupu i montażu instalacji 
OZE, odpowiada również za zapewnienie sprawności instalacji i trwałości inwestycji w okresie co najmniej 
5 lat licząc od daty wypłaty dotacji celowej. 

§ 15. 1. Refundacja poniesionych kosztów odbywać się będzie na wniosek o wypłatę dotacji celowej 
złożony nie później niż do 15 grudnia roku w którym Beneficjent podpisał umowę o udzielnie dotacji 
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad. 

2. Wnioski złożone po terminie o którym mowa w ust. 1 pozostawione zostaną bez rozpoznania. 

3. Do wniosku o wypłatę dotacji Beneficjent zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: 

1) kopie faktur potwierdzających poniesione wydatki na realizację inwestycji wraz z dowodem zapłaty (np. 
potwierdzenie przelewu). Z treści faktur/y musi w sposób jednoznaczny wynikać, iż nabywcą usługi jest 
Beneficjent oraz miejsce świadczenia tej usługi -wykonania instalacji OZE (adres), 

2) kopie certyfikatów dla zainstalowanych urządzeń, 

3) kopia protokołu odbioru końcowego z Wykonawcą, 

4) kopię zgłoszenia podłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

§ 16. Dotacja przekazywana będzie Beneficjentowi wyłącznie w formie refundacji po spełnieniu 
ww. warunków i dostarczeniu kompletu dokumentów. Termin rozpatrywania wniosku o rozliczenie dotacji 
wyniesie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnień 
złożonych na etapie rozliczenia dokumentów, termin 7 dni liczy się od dnia uzupełnienia ostatniego 
z dokumentów. 

§ 17. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów, dotacja zostanie przekazana 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w umowie. 

§ 18. Przekazana dotacja ulega zwrotowi na zasadach i trybie określonym w art. 251 i 252 ustawy 
o finansach publicznych, w szczególności w przypadku nieutrzymania zadnia objętego dotacją przez okres co 
najmniej 5 lat licząc od dnia otrzymania dotacji. 
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§ 19. Gmina Wasilków zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji przed jej 
rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji oraz w trakcie 5-letniego okresu trwałości inwestycji. 

§ 20. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 

§ 21. Beneficjentowi służy prawo złożenia wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty podpisania 
protokołu. Wyjaśnienia składa się do Burmistrza Gminy Wasilków. 

§ 22. Kontrola powinna być prowadzona w sposób umożliwiający potwierdzenie prawidłowości 
wykorzystania środków dotacji celowej zgodnie z postanowieniami umowy. 

§ 23. Uzyskane przez Beneficjenta dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z innych źródeł nie stanowi 
przeszkody w uzyskaniu dofinasowania ze środków budżetu Gminy Wasilków, pod warunkiem, że łączna 
kwota dofinansowania nie będzie przekraczała całkowitych kosztów instalacji OZE. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa. 

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

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Wasilkowie 

 
 

Karol Krakowiecki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/558/22 

Rady Miejskiej w Wasilkowie 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WASILKÓW 
NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WASILKÓW 

NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

………………………………………… 

Wnioskodawca 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

adres 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WASILKÓW 
NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu (niepotrzebne skreślić): 

1) Ogniw fotowoltaicznych 

2) Kolektorów słonecznych 

na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy…………………………….…….nr 
domu…………..….. 

na działce o nr ewid…………………. stanowiącej moją własność/współwłasność* w obrębie 

miejscowości……………………………..…….…..gm. Wasilków 

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

Typ i moc mikroinstalacji 
fotowoltaicznej…..……………………………………………………………………... 

Planowana wysokość kosztów 
kwalifikowalnych…………………………………………………………………. 

Planowany termin zakończenia 
inwestycji…………………………………………………………………………. 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO PRZEKAZANIA DOTACJI: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………… 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) Zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu 
i montażu instalacji wykorzystujących OZE. 

2) Budynek którego dotyczy inwestycja nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. 

3) Nie posiadam zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy 
Wasilków. 

4) Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych na potrzeby udzielenia dotacji. 
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……………………………….. 

Czytelny podpis wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 
Wasilków, tel. 85 71 85 400, adres email: kancelaria@wasilkow.pl, reprezentowaną przez Burmistrza 
Wasilkowa. 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się poprzez adres e-mail: 
iod@wasilkow.pl. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres 
email:  iod@wasilkow.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378). Dodatkowo, przepisy 
prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów przeprowadzenia projektu „Poprawa jakości 
powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”, 
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia 
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 
Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria. 

a. przepisy prawa, które obligują administratora do przetwarzania danych przez określony czas, w tym do 
celów statystycznych i archiwizacyjnych, 

b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych 
i rachunkowych, 

c. okres na jaki została udzielona zgoda w związku z projektem. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym 
momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej 
danych osobowych. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych za granicę chyba, że przepisy stanowią inaczej. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych osobowych 
będzie odrzucenie wniosku lub nie zawarcie umowy. 

10. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na terenie Gminy Wasilków 
jest dostępna na stronie internetowej bip.wasilkow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/558/22 

Rady Miejskiej w Wasilkowie 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WASILKÓW 
NA DOFIANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Wnioskodawca 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Adres 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY WASILKÓW 
NA DOFIANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

Miejscowość…………………………………………….ulica………………………………………………
…nr domu…………………………………………………………. 

DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 

Całkowity koszt 
inwestycji……………….…………………………………………………………………….zł 

Koszty inwestycji pokryte z innych źródeł 
…………………………………………………………………..zł 

ZESTAWIENIE FAKTUR (RACHUNKÓW): 
Lp. Nazwa wydatku Nr faktury Data 

wystawienia 
faktury 

Kwota brutto 

     
     
     
     
     
   Razem  

ZAWIADAMIAM O WYKONANIU INWESTYCJI ORAZ WNOSZĘ O WYPŁATĘ DOTACJI 

W WYSOKOŚCI………………………………….zł brutto 
(słownie……….…………………………………………………………...) 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

1) kopie faktur potwierdzających poniesione wydatki na realizację inwestycji wraz z dowodemzapłaty 
(oryginały do wglądu), 

2) kopie certyfikatów dla zainstalowanych urządzeń, 

3) kopia protokołu odbioru końcowego z wykonawcą (oryginał do wglądu), 

4) kopia zgłoszenia podłączenia do sieci elektroenergetycznej(oryginał do wglądu). 

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

Data                                                                                                                                                               
Czytelny podpis Wnioskodawcy 
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