
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 18 poz.443 z dnia 23 lutego 2011r. 
 

UCHWAŁA NR V/89/11  
RADY MIASTA KROSNA  

z dnia 20 stycznia 2011 r. 
 

w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na zakup i montaŜ 
instalacji wykorzystujących energię odnawialną 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13, art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 i art.42 ust.1 w związku z art. 92 
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 
223, poz.1458; z 2009 r. nr 92,poz. 753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146; Nr 
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 400a ust.1 pkt 22, art. 403 ust.1, ust.4 pkt1 lit. a i ust.5 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, 
poz.150, zm. Dz. U. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz.865, Nr 154, poz.958, Nr 171, poz. 1056, 
Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 
106, Nr 79, poz.666, Nr 130, poz.1070, Nr 215, poz.1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, 
poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, 
Nr182, poz. 1228, Nr 229, poz.1498, Nr 249, poz.1657). W trosce o stan środowiska naszego 
miasta, w celu zachęcenia mieszkańców Krosna do ograniczenia spalania paliw 
nieodnawialnych oraz propagowania idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 
postanawia się dotować zakup i montaŜ instalacji wykorzystujących energię odnawialną jako 
działania słuŜące wyŜej wymienionym celom.  
 
uchwala się, co następuje:  
 
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji na zakup i montaŜ 
instalacji wykorzystujących energię odnawialną.  
 
§ 2. JeŜeli w uchwale mowa jest o:  
1) Wnioskodawcy - naleŜy przez to rozumieć osobę fizyczną, występującą z wnioskiem o 
dofinansowanie wykonanej inwestycji wykorzystującej energię odnawialną.  
2) Instalacji wykorzystującej energię odnawialną – naleŜy przez to rozumieć w szczególności 
instalację kolektorów słonecznych, pompy cieplne lub turbinę wiatrową.  
3) Dotującym - naleŜy przez to rozumieć Gminę Krosno będącą miastem na prawach powiatu, 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna.  
 
§ 3. O przyznanie dotacji na zakup i montaŜ instalacji wykorzystujących energię odnawialną 
mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, połoŜonych w obrębie 
granic administracyjnych Gminy Krosno.  
 
§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie funkcjonującej instalacji 
wykorzystującej odnawialne źródła energii na terenie nieruchomości stanowiącej własność 
wnioskodawcy.  
2. Zakończenie budowy instalacji winno nastąpić w roku 2009 lub latach następnych.  
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do bieŜącego utrzymania i eksploatacji sprawnej 
instalacji w miejscu jej zamontowania przez okres co najmniej 5-ciu lat od dnia podpisania 
umowy o dotację.  
4. Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać dokumentację potwierdzającą, Ŝe układ 
(elementy układu) są dopuszczone do uŜytkowania na terenie kraju oraz posiadać 
uregulowany stan prawny inwestycji wynikający z przepisów Prawa Budowlanego.  



 
§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji na cele określone w §3 
zobowiązany jest zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krosna.  
2. Wniosek dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 lub stronie 
internetowej Urzędu Miasta Krosna www.krosno.pl.  
3. Do wniosku naleŜy dołączyć:  
1) kserokopię dowodu toŜsamości,  
2) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości, kserokopie 
faktur VAT lub rachunków potwierdzających zakup/montaŜ instalacji wykorzystującej 
energię odnawialną.  
3) oryginały dokumentów naleŜy przedłoŜyć do wglądu przy składaniu wniosku.  
4. Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
§ 6. Wysokość udzielonej dotacji uzaleŜniona będzie od wielkości poniesionych wydatków i 
będzie wynosiła 20% poniesionych kosztów (określonych na podstawie faktur VAT lub 
rachunków) , lecz nie więcej niŜ 2 000 zł.( słownie: dwa tysiące złotych).  
 
§ 7. 1. Przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona przez przedstawiciela Dotującego 
kontrola obejmująca zbadanie zasadności złoŜonego wniosku oraz weryfikację zawartych w 
nim danych.  
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy danymi przedstawionymi w złoŜonym 
wniosku a stanem faktycznym stwierdzonym w czasie kontroli, Dotujący ma prawo odmówić 
udzielenia dotacji.  
 
§ 8. 1. O pozytywnym rozpatrzeniu złoŜonego wniosku Wnioskodawca zostanie 
powiadomiony pisemnie i zaproszony do podpisania umowy.  
2. Umowę , o której mowa w ust.1, Wnioskodawca powinien podpisać nie później niŜ w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zaproszenia do podpisania umowy.  
3. Niepodpisanie umowy w wymaganym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z 
wnioskowanej dotacji.  
 
§ 9. 1. Wnioski o przyznanie dotacji złoŜone po 31 października danego roku kalendarzowego 
będą rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym.  
2. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złoŜenia nie rzadziej niŜ raz na kwartał przez 
trzyosobową komisję powołaną przez Dotującego. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku 
kalendarzowym, ze względu na brak środków finansowych w budŜecie miasta, będą 
rozpatrywane sukcesywnie w latach kolejnych, pod warunkiem zabezpieczenia środków 
finansowych na ten cel w budŜecie Miasta.  
 
§ 10. Dofinansowanie nastąpi w formie przelewu na konto bankowe Wnioskodawcy w 
terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.  
 
§ 11. 1. Dotujący ma prawo kontroli spełniania wymogów określonych w §4. W ramach 
kontroli realizacji zadania, na które przyznana została dotacja, dotujący ma prawo wstępu do 
pomieszczeń, w których zamontowana jest instalacja przez okres 5 lat od daty podpisania 
umowy o dotację.  
2. Wnioskodawca obowiązany jest do pisemnego informowania Dotującego o kaŜdej 
naprawie istniejącej instalacji, na której zakup i montaŜ przyznana została dotacja.  
3. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie umoŜliwi przeprowadzenia kontroli lub nie spełni 
wymagań, o których mowa w §4 Dotujący ma prawo Ŝądać zwrotu przekazanej kwoty dotacji 
wraz z odsetkami.  
4. Odsetki będą naliczane w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
począwszy od dnia przekazania dotacji Wnioskodawcy.  



5. W przypadku wyłączenia instalacji spowodowanego przez przyczyny losowe (np. poŜar) 
Wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Dotującego o zaistniałej 
sytuacji. W takim przypadku Dotujący ma prawo Ŝądać zwrotu kwoty dotacji w wysokości 
proporcjonalnej do rzeczywistego czasu pracy instalacji.  
 
§ 12. Rozliczenie dotacji następuje w formie Protokołu z rozliczenia środków przeznaczonych 
na realizację zadania polegającego na zakupie i montaŜu instalacji wykorzystującej energię 
odnawialną, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
 
§ 13. Od chwili złoŜenia wniosku do zakończenia postępowania określonego niniejszą 
uchwałą zapewnia się pełną przejrzystość postępowania o przyznanie dotacji i jej rozliczenia.  
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.  
 
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr V / 89 /11 
Rady Miasta Krosna z dnia 20 stycznia 2011r. 
 
 
 
 

Nr wniosku  ……………………..…………… 

 

Prezydent  
Miasta Krosna 

Wniosek o przyznanie dotacji na zakup i monta Ŝ instalacji wykorzystuj ących energi ę 
odnawialn ą 

       1. Imię i Nazwisko……………………………………….……………...……………….….…. 

2. Data urodzenia………………………………………….……..……………………………… 

3. NIP   0  0  0 –0  0  0 –0  0 –0   0    

4. PESEL   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0    

5.  Adres (miejsce przeprowadzonej inwestycji)  

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

6. Adres do korespondencji (jeśli inny niŜ powyŜej) 

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

7. Telefon…………….……………………...…,   e-mail…………..….………………..…... 

8.  Nazwa i adres Urzędu Skarbowego………..……………………………….……………..... 

9.  Numer konta bankowego  

1  1    1  1  1  1    1  1  1  1    1  1  1  1    1  1  1  1    1  1  1  1    1  1  1   1    

 

10. Na podstawie § 5 ust.1 uchwały Nr V / 89 /11  Rady Miasta Krosna z dnia 20 stycznia 
2011r. w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na zakup i montaŜ 
instalacji wykorzystujących energię odnawialną, wnoszę o przyznanie dotacji na zakup i 
montaŜ następującej instalacji: 

 

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

Wpisać rodzaj instalacji 

Wyszczególnienie istotnych parametrów instalacji: 

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

 

 Dla poszczególnych rodzajów instalacji naleŜy koniecznie podać :  

a) Kolektory słoneczne-powierzchnie aktywną kolektora, pojemność wymiennika  
b) Pompy cieplne-moc grzewczą, długość rur kolektora 
c) Turbina wiatrowa-napięcie, moc, średnica wirnika  
 

 

 



 

11. Poniesione wydatki na inwestycję: 

Lp Faktura (rachunek) Nr Data wystawienia Kwota 

    

    

    

    

    

Suma poniesionych wydatków  

12. Liczba załączników…………… 
 

13. Oświadczam , Ŝe zapoznałem się z uchwałą Nr  V / 89 /11  Rady Miasta Krosna z 
dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie regulaminu przyznawania osobom fizycznym 
dotacji na zakup i montaŜ instalacji wykorzystujących energię odnawialną.  

 

 

 

 

Dnia………………..                         Podpis………………………….………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr V / 89 /11 
Rady Miasta Krosna z dnia 20 stycznia 2011r. 

 
Krosno, dnia ……………….. 

Protokół  z rozliczenia środków przeznaczonych na realizacj ę zadania polegaj ącego 
na zakupie i monta Ŝu instalacji wykorzystuj ącej energi ę odnawialn ą. 

Nr wniosku: .................................... 

Wnioskodawca: ........................................................................................................................ 

Adres: ...................................................................................................................................... 

Parametry instalacji: ................................................................................................................. 

Lp Koszty wykonania inwestycji wg faktur/rachunków 
potwierdzających koszty poniesione na wykonanie 

instalacji 

Kwota 

   

   

   

   

   

Całkowity koszt zadania  

 

Kwota dofinansowania ( 20% kwoty łącznej w w/w tabeli, nie więcej niŜ 2 000 zł ) . 

Zatwierdza się  kwotę  dofinansowania w wysokości :  …………………..zł ,  

Słownie złotych: ……………………..………………………………………….. 

Załączniki: 

1 x protokół z kontroli realizacji zadania 

Podpisy komisji: 

1. ……………………………….. 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….. 

 


