
UCHWAŁA NR XXXV/301/17
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie Zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu 
kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935 ), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) uchwala się, 
co  następuje:

§ 1. Określa się Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu 
kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża, które 
stanowią załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/301/17

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 października 2017 r.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża.

§ 1. Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Chełmża zwane dalej 
Zasadami, określają warunki na jakich następuje wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu 
środowiska naturalnego na terenie Gminy Chełmża, poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych służących 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w zakresie wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii 
oraz wprowadzania przyjaznych dla środowiska nośników energii.

WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI

§ 2. 1. Przedmiotem dofinansowania z budżetu Gminy Chełmża będzie zakup i montaż kolektorów 
słonecznych, posiadających certyfikat  zgodności z normą:

1) PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: 
Wymagania ogólne”;

2) PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory słoneczne – Część 2: Metody 
badań;

3) PN-EN 12976-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – urządzenia wykonywane fabrycznie – 
Cześć 1: Wymagania ogólne”;

4) PN-EN 12976-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – urządzenia wykonywane fabrycznie – 
Cześć 2: Metody badań”;

5) PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody badań, posiadających 
europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 
5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Kolektory słoneczne muszą posiadać gwarancję 
producenta na co najmniej 5 lat od montażu.

ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

§ 3. 1. Wsparcie finansowe na zakup i montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej następować będzie z budżetu gminy w formie dotacji celowej  przewidzianej w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

1) osób fizycznych;

2) wspólnot mieszkaniowych;

3) przedsiębiorców.

2. Z dofinansowania mogą skorzystać podmioty posiadające prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

3. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność wymagana jest pisemna zgoda wszystkich 
współwłaścicieli na montaż kolektorów słonecznych oraz oświadczeniami o wyrażeniu zgody na wypłacenie 
dotacji jednemu ze współwłaścicieli ponoszących koszty budowy.

4. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

5. Dotacja na zakup i montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej udzielona na wniosek:
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1) podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis, zgodnie z przepisami: 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L, 
Nr 352 z 24.12.2013);

2) na wniosek rolnika prowadzącego działalność na potrzeby rolnictwa stanowi pomoc de minimis, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);

3) podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa stanowi pomoc de minimis, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

6. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność rolniczą 
ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie wraz z wnioskiem o udzielenie tej dotacji zobowiązany jest przedłożyć także:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis 
w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go 
lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości  pomocy o pomocy de minimis, pomocy de minimis 
w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de 
minimis w rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego 
działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych 
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczone udzielone 
dofinansowanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, 
poz. 311 z późn.zm.) albo rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz.U. Nr 121, poz. 810).

7. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do Zasad.

8. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą na bieżąco, według kolejności złożenia w Urzędzie 
Gminy Chełmża.

9. Dotacje udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym 
roku budżetowym.

10. Weryfikacja złożonych wniosków dokonywana będzie według następujących kryteriów:

1) kolejności złożenia wniosku;

2) kompletności wniosku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zasad;

3) zgodności zamontowanych kolektorów z wymaganiami z § 2.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I WYSOKOŚĆ DOTACJI

§ 4. 1. Finansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej następować będzie z budżetu gminy.

2. Dotacja na zakup i montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej udzielana będzie w wysokości 3.000,00 zł, niezależnie od ostatecznego kosztu wykonania instalacji.

ROZLICZENIE DOTACJI

§ 5. 1. Kompletny wniosek po jego zweryfikowaniu stanowi podstawę do zawarcia umowy o przyznaniu 
dotacji.

2. Wnioskodawca (dotowany), któremu przyznano dotację zobowiązany jest przystąpić do realizacji 
zakupu i montażu w czasie umożliwiającym jego terminowe zakończenie i rozliczenie.
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3.  Zakup i montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej przez 
wnioskodawcę powinien nastąpić do 30 października w roku w którym zawarto umowę o udzielenie dotacji.

4. Gmina będzie miała możliwość kontroli zamontowanej instalacji poprzez pracowników Urzędu Gminy 
Chełmża lub wskazane osoby posiadające przygotowanie zawodowe.

5. Dotowany będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zrealizowane zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i osiągnięcie deklarowanych we wniosku 
celów i efektów ekologicznych.

6. Wypłata dotacji następuje po udokumentowaniu wydatków budowy na zakup i montaż w wysokości 
określonej w § 4 ust. 2.

7.  Występując o wypłatę dotacji, dotowany zobowiązany jest przedłożyć w terminie - do dnia 15 
listopada:

1) sprawozdanie merytoryczno-finansowe dotyczące z realizacji zakupu i montażu kolektorów słonecznych 
służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej  - załącznik Nr 2 do Zasad;

2) kopie faktur dokumentujących całość poniesionych wydatków wraz z ich oryginałami do wglądu;

3) oświadczenie, że roboty przy montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej zostały przeprowadzone prawidłowo, zapewniają właściwą ich pracę, a wielkość i zastosowane 
rozwiązania gwarantują wymagane efekty ekologiczne - załącznik Nr 3 do Zasad.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6. 1. Dotowany, który nie poniósł wydatków na zadanie zakup i montaż kolektorów słonecznych 
służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zgodnie z umową, nie zakończył montażu w terminie 
określonym w § 5 ust. 3 lub nie rozliczył się z realizacji montażu w terminie określonym w § 5 ust. 7, 
nie otrzyma dotacji w roku, w którym ubiegał się o dofinansowanie i wyłączony jest z możliwości ubiegania się 
o dotację w latach następnych.

2. Dotacja na zakup i montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej może zostać udzielona tylko raz niezależnie od dokonanych później podziałów i wybudowania 
nowych budynków.

3. Dotacja nie przysługuje na  zakup i montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej zrealizowanych przed 2018 r.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI 

NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

SŁUŻĄCYCH DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NA TERENIE 

GMINY CHEŁMŻA 

 

I NAZWA ZADANIA: 

zakup i montaż kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej  

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

II WNIOSKODAWCA: 

 

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

(imię nazwisko) 

 

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

(adres zamieszkania, PESEL) 

 

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

(seria i numer dowodu osobistego, telefon) 

 

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

(adres realizacji zadania) 

 

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

(nr ewidencyjny działki, obręb) 

Wypłata środków - przelew na konto 

 

Nazwa banku:................................................................................................................................. 

 

Numer konta:.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

III CHARAKTERYSTYKA ZADANIA (opis instalacji solarnej): 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(adres nieruchomości objętej wnioskiem, opis prac, producent) 

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
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Data planowanego rozpoczęcia zadania:.................................  

 

Data planowanego zakończenia zadania i przeprowadzenia rozruchu: …………….. 

 

Planowany koszt całkowity brutto:................................ /zł 

 

środki własne:......................................./zł 

 

wnioskowana kwota dotacji:....................... /zł 

 

inne źródła finansowania:................................./zł 

 

 

        …………………………….. 

 (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

1) mapa w skali 1:500 z planowaną lokalizacją umieszczeniem kolektora/kolektorów 

słonecznego/ych; 

2) pisemna zgoda współwłaścicieli na montaż kolektora/kolektorów słonecznych lub prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

3) odpis zwykły z księgi wieczystej, wystawiony przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział 

Ksiąg Wieczystych; 

4)  jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność oświadczenia wszystkich współwłaścicieli  o 

wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu ze współwłaścicieli ponoszących koszty budowy. 
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE 

 

DOTYCZĄCE ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ NA  

ZAKUP  I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  

SŁUŻĄCYCH DO PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NA TERENIE 

GMINY CHEŁMŻA 

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY CHEŁMŻA 

 

 

I WNIOSKODAWCA: 

 

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

(pełna nazwa wnioskodawcy) 

 

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

(dokładny adres) 

II CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 

1. Nazwa zadania: 

 

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

 

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

2. Rozliczenie merytoryczne: 

(szczegółowy opis zrealizowanych przedsięwzięć, liczba odbiorców, osiągnięte efekty: rzeczowy, 

ekologiczny) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

3. ROZLICZENIE FINANSOWE: 

Zestawienie kosztów związanych z realizacją zadania: 

 

Nr faktury Data Kwota Nazwa wydatku 

    

    

    

    

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
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III WYKAZ JEDNOSTEK/OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZADANIU: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

        …………………………………. 

    (podpis wnioskodawcy) 

 

Załączniki: 

 

1) schemat montażu instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej 

wody użytkowej (schemat producenta) i krótki opis; 

2) kopie wymaganych pozwoleń/zgłoszeń/; 

3) kopie faktur dokumentujących całość poniesionych przez wnioskowanego wydatków wraz 

z ich oryginałami do wglądu; 

4) oświadczenie, że roboty przy montażu, instalacji kolektorów słonecznych służących do 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej zostały przeprowadzone prawidłowo, zapewniają 

właściwą ich pracę, a wielkość i zastosowane rozwiązania gwarantują wymagane efekty 

ekologiczne stanowiące załącznik Nr 3 do Zasad. 
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……………………………… 

(miejscowość i data) 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

…………………………………….. 

(dane wnioskodawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że prace polegające na montażu instalacji kolektorów słonecznych służących do 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej w miejscowości ....................................... na działce nr 

..................... zostały przeprowadzone prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę instalacji, a 

parametry zainstalowanych urządzeń i technologia gwarantują wymagane efekty ekologiczne 

 

 

 

       ………………………………….. 

(podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

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

(podpis składającego oświadczenie) 

 

 

…………………………………… 

(podpis wykonującego instalację) 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Id: EB568B4C-509E-47B9-8E89-4BDAA730578D. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Chełmża umożliwi udzielenie wsparcia finansowego na
pokrycie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej. Wsparcie następować ma z budżetu Gminy Chełmża w formie dotacji celowej przepisów
przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Celem dofinansowania jest
ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Chełmża, wspomaganie wykorzystania lokalnych
źródeł energii oraz wprowadzanie przyjaznych dla środowiska nośników energii.
Zasady dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Chełmża służących do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, określają sposób wspierania przedsięwzięć zmierzających do
poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Chełmża, poprzez pokrycie części kosztów zakupu
i montażu kolektorów słonecznych posiadających certyfikat zgodności z normą:

1) PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1:
Wymagania ogólne”;

2) PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory słoneczne – Część 2:
Metody badań”;

3) PN-EN 12976-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – urządzenia wykonywane fabrycznie
– Cześć 1: Wymagania ogólne”;

4) PN-EN 12976-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – urządzenia wykonywane fabrycznie
– Cześć 2: Metody badań”;

5) PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze - Metody badań” ;
posiadających europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadany przez właściwą akredytowaną
jednostkę certyfikującą.

Projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odpowiedzi z dnia 02.06.2017 r. nie przedstawił
zastrzeżeń do projektu uchwały, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastrzeżenia do projektu uchwały
zawarł w piśmie z dnia 30.05.2017 r. F.pp.0220.77.2017. Wniesione zastrzeżenia uwzględnione zostały w
projekcie uchwały i w Zasadach udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i
montażu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Chełmża przedstawionych do uchwalenia Radzie
Gminy Chełmża.
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