
OGÓLNE WARUNKI I ZAKRES UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA  ZAKUP I MONTAŻ 

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ROKU 2021. 

 

 

1. Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 14.04.2021 r. – 30.06.2021 r.  

w  Urzędzie Miasta Leszna ul. Wałowa 5 bezpośrednio do przeznaczonej do tego celu urny przy 

budynku Urzędu lub wysłać pocztą tradycyjną albo poprzez ePUAP wraz z wymaganymi załącznikami: 

 

a. oświadczeniem Wnioskodawcy o tytule prawnym do nieruchomości lub lokalu,  

(w przypadku wystąpienia współwłasności należy dodatkowo dołączyć pisemną zgodę 

współwłaścicieli), 

b. decyzją organu budowlanego (pozwolenie na  budowę) - jeśli jest wymagana. 

c. wypełnionym formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie 

zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 

Nr 53 poz. 311, ze zm), wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis- jeśli jest/są 

wymagany/e, 

d. zgodą właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości - w przypadku gdy  

z wnioskiem występuje najemca lub dzierżawca, 

e. deklarację w sprawie ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne na realizację zadania. 

 

Dofinansowanie udzielane jest tylko dla nowych urządzeń i instalacji. 

 

1. Kompletne wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. 

 

2. Dotacja celowa przeznaczona jest na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.  

 

3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:                                                                              

 

5000 złotych w przypadku: zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o całkowitej mocy 

mieszczącej się w przedziale od 3 kW  do 12 kW. 

 

4. Realizacja powyższych zadań powinna nastąpić nie wcześniej jak po podpisaniu umowy  

z Prezydentem Miasta Leszna. 

 

5. Nie udziela się dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w przypadku montażu na dachu, 

gdy pokrycie dachowe jest wykonane z eternitu lub onduliny. 

 

6. Podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej  z Prezydentem Miasta Leszna następuje po właściwym 

uzupełnieniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz spełnieniu warunków określonych  

w Regulaminie (*). 

 

7. Rozliczenie zadania następuje w ciągu 14 dni od momentu wykonania zadania.  

 

W tym celu należy złożyć w Urzędzie Miasta Leszna wypełniony formularz pn.: „Rozliczenie  

z poniesionych nakładów” wraz z załącznikami: 

 

a.  fakturę/y obejmującą:  



 

- koszt  zakupu instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem. 

 

Faktura winna być wystawiona na wnioskodawcę z datą późniejszą niż data podpisania umowy na 

dofinansowanie.  

 

b. protokół  odbioru podłączenia i montażu instalacji fotowoltaicznych, 

c. specyfikację zainstalowanej instalacji, (w tym kosztorys ofertowy i karty katalogowe do 

montowanych urządzeń), przy czym zamontowane urządzenia w tym również inwerter muszą 

posiadać zgodność z obowiązującymi normami technicznymi, potwierdzone przez właściwą 

jednostkę akredytacyjną, 

d. kopię zgłoszenia i odbioru instalacji fotowoltaicznej od dystrybutora energii elektrycznej, 

e. projekt lub koncepcję instalacji fotowoltaicznej poświadczone przez osobę posiadającą stosowne 

uprawnienia w tym zakresie, 

f. umowę z wykonawcą instalacji fotowoltaicznej zawierającą informacje o spełnieniu niezbędnych 

wymagań co do montowanych urządzeń. 

g. w przypadku montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 6.5 kW uzgodnienie pod 

względem ochrony przeciwpożarowej 

 

Uwaga: 

 

 W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w sprawie przeciwdziałania SARS-COV 2 

min. zakaz przemieszczania się, Urząd Miasta Leszna zastrzega sobie prawo do wyznaczenia 

nowego terminu naboru wniosków, 

 Urząd Miasta Leszna zastrzega sobie prawo do kontroli zadania na każdym etapie, przez 

pracownika Urzędu lub wskazanego przez Urząd inspektora nadzoru. 

 Urząd Miasta Leszna może wezwać do uzupełnienia wniosku w terminie 21 dni, brak wymaganego 

uzupełnienia we wskazanym wyżej terminie będzie skutkowało odmową udzielenia dotacji 

celowej. 

 

 

 

*Szczegółowe warunki i zakres udzielania dotacji na zmianę sposobu ogrzewania zawarte są  

w „Regulaminie określającym zasady i tryb udzielania dotacji celowej na realizację zadań  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania”,  

stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/465/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 marca 2021 

r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 

05.03.2021 r.  poz. 1960). 

 


