
UCHWAŁA NR XXIX/218/2020 
RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych 

na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ), art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a, 
ust. 5 i ust. 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska ((t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, 
z 2020 r. poz. 284, 695.) uchwala się co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Pabianice w latach 2020-2021”  stanowiące  załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice 

 
 

Jerzy Błoch 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/218/2020 

Rady Gminy Pabianice 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI 
Z ZAKRESU BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PABIANICE W LATACH 2020-
2021 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Niniejszy dokument określa zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Pabianice na dofinansowanie zadania służącego ochronie środowiska i polegającego na budowie instalacji 
fotowoltaicznych zaliczanych do instalacji prosumenckich: 

1) 10 panelowych o minimalnej mocy 3 kWp; 

2) 20 panelowych o minimalnej mocy 6 kWp. 

2. Celem udzielanego dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery a w 
szczególności redukcję emisji CO2 w związku z prowadzeniem  gospodarstwa domowego, poprzez zwiększenie 
udziału wykorzystywanej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnego źródła energii. 

3. Dotacja nie stanowi pomocy publicznej. 

4. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1) dotacji – rozumie się przez to dotację celową zgodną z definicją z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych, udzieloną na cele określone w niniejszych zasadach i wypłaconej na podstawie 
umowy o udzielenie dotacji; 

2) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną ubiegającą się o udzielenie dotacji; 

3) Inwestorze – rozumie się przez to Wnioskodawcę, którego wniosek zakwalifikował się do dofinansowania 
i który podpisał umowę o udzielenie dotacji z Gminą Pabianice; 

4) budynku mieszkalnym- należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; 

5) kosztach kwalifikowanych - rozumie się przez to koszty fabrycznie nowych urządzeń (spełniających 
wymagania określone w  „Wymaganiach technicznych dla instalacji fotowoltaicznych” ) i materiałów oraz 
prac bezpośrednio związanych z realizowanym montażem instalacji fotowoltaicznej, poniesione przez 
Inwestora w okresie ich kwalifikowalności, na podstawie których ustalana jest wysokość Dotacji; 

6) kosztach niekwalifikowanych- rozumie się przez to koszty prac towarzyszących i nie związanych 
bezpośrednio z realizowanym montażem instalacji fotowoltaicznej, poniesione przez Inwestora i których 
wartość nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości Dotacji; 

7) umowie o udzieleniu dotacji – rozumie się przez to umowę cywilno-prawną zawartą między Gminą 
Pabianice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pabianice, a Inwestorem; 

8) Wykonawcy – rozumie się przez to podmiot realizujący  dla Inwestora instalację; 

9) instalacji fotowoltaicznej – rozumie się przez to instalację fotowoltaiczną składającą się z modułów 
fotowoltaicznych posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646, wydany 
przez uprawnioną jednostkę certyfikującą nie później niż w 2018 roku; 

10) Programie – rozumie się przez to „Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby 
gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice na lata 2020-2021”. 
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§ 2. 1.  Dotację może uzyskać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością 
położoną na terenie Gminy Pabianice, na której zlokalizowany jest budynek, na potrzeby którego zainstalowana 
będzie instalacja fotowoltaiczna.  

2. Budynek, o którym mowa w ust. 1: 

1) musi być użytkowany jako budynek mieszkalny i oddany do użytkowania na dzień składania wniosku 
zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane; 

2) winien mieć nadany numer porządkowy dla posesji; 

3) montaż instalacji może nastąpić na budynku, którego stan techniczny nie budzi przeciwskazań do montażu 
urządzeń instalacji,  wytrzymałość dachu umożliwia umieszczenie dodatkowego ciężaru minimum 
20 kg/m2 i w którym dach lub inne miejsce montażu nie są pokryte wyrobami zawierającymi azbest; 

4) na dzień złożenia wniosku, podpisania umowy oraz wypłaty dofinansowania na Wnioskodawcy oraz 
nieruchomości  nie ciążą względem Gminy zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin 
publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 

3. Dopuszcza się montaż instalacji będącej przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której 
znajduje się budynek mieszkalny przy spełnieniu pozostałych warunków, jeżeli będzie ona obsługiwać 
technicznie budynek mieszkalny. 

4. Środki finansowe na udzielanie Dotacji pochodzić będą z  pozyskanej przez Gminę pożyczki ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z uwzględnieniem 
obowiązujących zasad. 

5. Dotacja może zostać udzielona temu samemu Wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na ilość 
nieruchomości na których realizowane będą zadania z zakresu ochrony środowiska. 

Rozdział 2. 
Wysokość Dotacji i kwalifikowalność kosztów 

§ 3.  Wysokość Dotacji wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania netto 
z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość dotacji, nie może być wyższa niż:  

1) dla instalacji 10 panelowych -  15.000 zł netto; 

2) dla instalacji 20 panelowych – 27.000 zł netto. 

§ 4. 1.  Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty w kwotach netto, poniesione od 
dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji, jednak nie wcześniej niż od 4 stycznia 2021 roku, obejmujące: 

1) wymagania określone w "Wymaganiach technicznych dla instalacji fotowoltaicznych": 

a) moduły PV, 

b) inwerter, 

c) systemy mocowania, 

d) monitoring; 

2) pozostałe komponenty: 

a) optymalizatory, 

b) przewody, 

c) zabezpieczenia, 

d) montaż i konfiguracja instalacji, 

e) przyłączenie do sieci. 

2. Koszty niekwalifikowane, nieobjęte Dotacją stanowią: 

1) koszty opisane w ust. 1 i poniesione odpowiednio przed datą 04.01.2021 r. lub przed datą podpisania 
umowy; 

2) koszty objęte podatkiem vat w wysokości 23%; 

3) koszty robót wykonanych we własnym zakresie przez Inwestora; 
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4) koszty modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej 
z OZE; 

5) koszty wzmocnienia konstrukcji dachowej; 

6) koszty dokumentacji projektowej; 

7) koszty zakupu gruntów pod posadowienie instalacji na gruncie; 

8) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania. 

Rozdział 3. 
Tryb udzielania Dotacji, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 5. 1.  Wnioskodawca ubiegający się o Dotację  zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy 
w Pabianicach wniosku o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszych Zasad 
wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1 stanowią: 

1) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością; 

2) kosztorys inwestorski; 

3) oświadczenie, iż na Wnioskodawcy oraz na nieruchomości na której ma zostać zamontowana instalacja na 
dzień składania wniosku nie ciążą wobec Gminy Pabianice zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych 
danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym; 

4) zestawienie ilości energii elektrycznej zużytej na nieruchomości w 2019 roku lub za ostatni okres 
rozliczeniowy, jeżeli budynek został oddany do użytkowania później niż 12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku; 

5) w szczególnych przypadkach gdy wnioskowana o dofinansowanie budowy instalacja fotowoltaiczna będzie 
miała potencjał wytworzenia większej ilości energii elektrycznej  niż wynika to z dotychczasowego zużycia 
należy złożyć oświadczenie o zamontowaniu w roku 2020 lub planach zamontowania do 30.06 2021 roku 
pompy ciepła na potrzeby ogrzewania budynku o mocy nominalnej powyżej 4 kW wraz z szacowaniem 
rocznej ilości energii elektrycznej niezbędnej dla jej pracy. 

3. Druki do pobrania udostępnione zostaną: 

1) w Urzędzie Gminy w Pabianicach; 

2) na stronie internetowej www.bip.pabianice.gmina.pl. 

§ 6. 1.  Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą do 30 września 2020 roku, a wszystkie 
prace powinny zostać rozpoczęte najwcześniej dnia 04 stycznia 2021 roku zakończone najpóźniej dnia 
31 sierpnia 2021 roku. 

2. Wszystkie wnioski, które będą zawierały nieprawdziwe oświadczenia o braku zobowiązań wobec Gminy 
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

§ 7.  Wnioski rozpatrywane będą  przez powołaną przez Wójta Gminy Komisję według następujących 
kryteriów: 

Lp. opis kryterium opis znaczenia kryterium 
1. warunki określone w § 2 niniejszych „Zasad” TAK/NIE  

 
niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem 
wniosku 

2. rodzaj inwestycji – tylko zadania 
inwestycyjne, które umożliwią 
wyprodukowanie rocznie minimum: 
a)2.250 kWh** w instalacji wymienionej  
w § 1 ust. 1 pkt 1, 
b)4.500 kWh** w instalacji wymienionej  
w § 1 ust. 1 pkt 2; 
** ilości wyprodukowanej energii w oparciu 

TAK/NIE  
 
niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem 
wniosku 
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o stałą słoneczną dla Polski - do 
potwierdzenia w wyliczeniach z 
dedykowanego projektu instalacji  na etapie 
podpisywania umowy 

3. ilość wyprodukowanej  rocznie energii w 
oparciu o wyliczenia z dedykowanego 
projektu instalacji nie przekracza 60% ilości 
energii elektrycznej zakupionej od 
dystrybutora w roku 2019 wykazanej w 
zestawieniu, o którym mowa w  § 5 ust. 2 pkt 
4  
UWAGA: 
1.w przypadku  gdy budynek został oddany 
do użytkowania mniej  niż 12 miesięcy przed 
złożeniem wniosku, dane za ostatni okres 
rozliczeniowy będą na etapie oceny wniosku 
ekstrapolowane, aby uzyskać wynik 
teoretyczny dla 12 miesięcy  
2.w przypadku złożenia oświadczenia o 
którym mowa w §5 ust. 2 pkt 5 w bilansie 
energii zakupionej od dystrybutora 
uwzględniona zostanie szacowana roczna  
ilość energii elektrycznej niezbędnej do 
pracy pompy ciepła 

TAK/NIE  
 
niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem 
wniosku 

4. termin złożenia wniosku  Miesiąc/dzień/godzina 

§ 8.  Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w określonym przez 
Komisję terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.  

§ 9. 1.  Komisja tworzy do dnia 15 października 2020 roku wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych -  
kolejność na wykazie będzie zgodna z kolejnością składania wniosków w Urzędzie Gminy w Pabianicach 
i kryteriów opisanych w § 7.  

2. Wykaz zawierać będzie informację o ilości wniosków możliwych do dofinansowania w zakresie 
przeznaczonych na realizację Programu  środków finansowych. 

3. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dotacji Wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

§ 10. 1.  Pozytywne rozpatrzenie wniosku i ujęcie w wykazie wniosków możliwych do dofinansowania jest 
podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą Pabianice, a Wnioskodawcą umowy o udzielenie Dotacji pod 
warunkiem złożenia w Urzędzie Gminy Pabianice: 

1) umowy z Wykonawcą - posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane; 

2) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu przez zaprojektowane elementy instalacji warunków określonych 
w  „Wymaganiach technicznych dla instalacji fotowoltaicznych”; 

3) kopii projektu instalacji, zawierającego także schemat elektryczny oraz wyliczenia rocznej produkcji 
energii elektrycznej; 

4) pozwolenia na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym 
w Pabianicach (odpowiednio wg wymogów prawa budowlanego); 

5) dokumentów rozliczeniowych z dostawcą energii elektrycznej, które potwierdzą zgodność danych 
wykazanych w zestawieniu, o którym mowa w  § 5 ust. 2 pkt 4 lub 5. 

2. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1  lub niepodpisanie przez Wnioskodawcę umowy do 
15 grudnia 2020 roku traktuje się jak rezygnację z wnioskowanego dofinansowania. 

§ 11. 1.  Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza przeznaczone na realizacje Programu 
środki finansowe, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy, w kolejności zgodnej z utworzonym 
wykazem, o ile w budżecie Programu pozostaną środki w związku z postanowieniem §10 ust 2. 
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2. Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o możliwości i terminie podpisania umowy. 

3. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1 lub niepodpisanie przez Wnioskodawcę umowy 
do 30 czerwca 2021 roku traktuje się jak rezygnację z wnioskowanego dofinansowania. 

Rozdział 4. 
Tryb rozliczenia Dotacji 

§ 12.  Warunkiem rozliczenia Dotacji przez Wnioskodawcę jest przedłożenie w ustalonym w umowie 
o udzielenie Dotacji terminie, dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót: 

1) protokół odbioru technicznego; 

2) dokument potwierdzający zgłoszenie  przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej; 

3) oryginały faktur VAT wystawionych na Wnioskodawcę obejmujące koszty podlegające dotacji; 

4) dokumenty potwierdzające, iż zamontowane urządzenia spełniają wymagania określone w „Wymaganiach 
technicznych dla instalacji fotowoltaicznych”; 

5) potwierdzenie dokonania przelewu wkładu własnego wskazanego we wniosku o dotację na rzecz 
wykonawcy; 

6) adres dedykowanej strony internetowej za pośrednictwem której możliwe jest potwierdzenie  
funkcjonowania systemem monitoringu pracy i produkcji energii elektrycznej przez instalację. 

§ 13. 1.  Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia Dotacji, 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych sporządzony zostanie protokół jej rozliczenia, którego 
kopię otrzyma Wnioskodawca. 

2. Konieczność dokonania uzupełnień przerywa bieg terminu określonego w ust 1. 

3. Środki finansowe z udzielonej Dotacji przekazane zostaną na rachunek Inwestora wskazany 
w rozliczeniu Dotacji, nie później niż 14 dni kalendarzowych po sporządzeniu protokołu o którym mowa w ust 
1. 

4. W związku z oczekiwaniem na wypłatę dotacji Wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

§ 14.  Przyznana tytułem Dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o Dotację 
w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

§ 15. 1.  Sposób wykorzystania przyznanej Dotacji podlega kontroli Wójta Gminy Pabianice, który 
upoważnia pracowników Urzędu Gminy do przeprowadzania kontroli wykorzystania Dotacji oraz 
funkcjonowania urządzeń. 

2. W okresie 5 lat od daty wypłaty dotacji: 

1) Wnioskodawca, który uzyskał dotację nie może: 

a) zmieniać miejsca montażu elementów instalacji, 

b) przenosić instalacji na inny budynek, 

c) sprzedać instalację w całości lub poszczególne jej elementy, 

d) darować instalację; 

2) Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej Dotacji na 
dofinansowaną instalację; 

3) Wnioskodawca nie może ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie instalacji z innych źródeł; 

4) W wyjątkowych przypadkach, przed upływem czasu, o którym mowa w ust 2. Wójt Gminy Pabianice na 
uzasadniony wniosek Inwestora może wyrazić zgodę na zamianę miejsca instalacji na innym budynku 
położonym na tej samej posesji. Zarówno wniosek jak i zgoda na powyższe wymagają bezwzględnie formy 
pisemnej. 

§ 16.  Gmina zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli na nieruchomości wskazanej we wniosku na 
każdym etapie realizacji Programu, od dnia złożenia wniosku do zakończenia okresu trwałości inwestycji przez 
pracowników Urzędu Gminy Pabianice, o których mowa w § 15 ust. 1. 
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Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 17. 1.  Wzory dokumentów stosowane przy wykonywaniu niniejszych Zasad określa Wójt Gminy 
odrębnym zarządzeniem. 

2. Wzory dokumentów stosowanych przy wykonywaniu niniejszych Zasad dostępne będą w siedzibie 
Urzędzie Gminy Pabianice i na stronie internetowej BIP Gminy Pabianice. 

§ 18.  Wójt Gminy Pabianice ogłasza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Pabianice informacje w zakresie: 

1) wykazu wniosków rozpatrzonych pozytywnie i możliwych do dofinansowania w ramach posiadanych 
środków finansowych; 

2) wykazu wniosków rozpatrzonych pozytywnie oczekujących na liście rezerwowej; 

3) podpisanych umów o udzielenie Dotacji (ujęcie w rejestrze umów).
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Załącznik do załącznika do uchwały Nr XXIX/218/2020 

Rady Gminy Pabianice 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

Pabianice, dnia…………………2020 r. 

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

(imię i nazwisko) 

…………………………………......... 

(dokładny adres korespondencyjny) 

………………………………………. 

(telefon kontaktowy) 

WNIOSEK 

Do Wójta Gminy Pabianice w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu budowy fotowoltaicznej instalacji prosumenckiej: 

□   10 panelowej o mocy minimalnej 3 kWp* 

□   20 panelowej o mocy minimalnej 6 kWp* 

* - proszę o zaznaczenie odpowiedniej instalacji 

na potrzeby  gospodarstwa domowego prowadzonego w budynku mieszkalnym. 

 
Dokładny adres nieruchomości: ................................................................................................................. 

Nr ewidencyjny działki: .............................. obręb .................................................................................... 

Nr księgi wieczystej: LD1P/ ...................................................................................................................... 

Koszt wykonania instalacji wg kosztorysu: ............................................................................................... 

Słownie: ..................................................................................................................................................... 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość i tworzących gospodarstwo domowe .................................... 

Dotychczasowe roczne zużycie energii elektrycznej [proszę podać wielkość w roku 2019] 
w gospodarstwie domowym wg rozliczeń z dostawcą energii   ………………………………….. kWh. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kwota dotacji będzie  przekazana na konto bankowe 
Wnioskodawcy  wskazane w umowie o udzielenie dotacji. 

Oświadczam, że: 

1.  W/w nieruchomość jest zabudowana a istniejący na niej budynek mieszkalny jest  użytkowany zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego. 

2.  Stan techniczny budynku nie budzi przeciwskazań do montażu urządzeń w ramach Zasad. 

3.  Zapoznałem/am się z „Zasadami udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
gminy Pabianice w latach 2020-2021”. 

4.  Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej  
ponieważ nie jestem przedsiębiorcą / ponieważ nie jest realizowana w ramach prowadzonej przeze mnie 
działalności gospodarczej. 

5.  Do tej pory nie korzystałem/am z dotacji celowej ze środków Gminy Pabianice na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych na terenie gminy Pabianice. 

6.  Dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
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7.  Jestem świadoma/y, że złożenie we wniosku nieprawdziwych informacji lub oświadczeń skutkować 
będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

Zobowiązuję się do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów, w przypadku zaproszenia do 
podpisania umowy: 

1.  kopię umowy z Wykonawcą instalacji, 

2.  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez zaprojektowane elementy instalacji warunków 
określonych w  „Wymaganiach technicznych dla instalacji fotowoltaicznych”, 

3.  kopii projektu, 

4.  pozwolenia na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym 
w Pabianicach (odpowiednio wg wymogów prawa budowlanego), 

5.  dokumentów rozliczeniowych z dostawcą energii elektrycznej, które potwierdzą zgodność danych 
wykazanych w zestawieniu  ilości energii elektrycznej zużytej na nieruchomości w 2019 roku, 

6.  oświadczenie, iż na Wnioskodawcy oraz na nieruchomości  na dzień podpisania umowy nie ciążą 
względem Gminy Pabianice zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także 
zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 

Załączniki do wniosku: 

1. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością, 

2. kosztorys inwestorski, 

3. zestawienie ilości energii elektrycznej zużytej na nieruchomości, 

4. oświadczenie, iż na Wnioskodawcy oraz na nieruchomości na dzień składania wniosku nie ciążą wobec 
Gminy Pabianice zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości 
o charakterze cywilnoprawnym. 

        ………………………………………… 

        (podpis)
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