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uprzejmie informujemy, że przystępujemy do kolejnego etapu przekształcania Gminy Rząśnia w gminę 

ekologiczną, tj. naboru wniosków na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii tj. ogniw 

fotowoltaicznych. 

W dniu 30 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona uchwała 

zmieniająca zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie 

wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej 

emisji na terenie Gminy Rząśnia, która wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.  

Treść uchwały Nr XV/119/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 24 lipca 2020 roku dostępna jest na stronach: 

rzasnia.eobip.pl oraz na rzasnia.pl. 

Poniżej informujemy o najważniejszych zaistniałych zmianach regulujących zasady przyznawania dotacji. 

1. Dofinansowanie 

Dofinansowanie udzielane jest w przypadku ogniw fotowoltaicznych maksymalnie o mocy do 4 kW – 80% 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 16 

000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4.000,00 zł brutto na 

1 kW.  

Zmiana kwoty dotacji spowodowana jest ujednoliceniem stawek podatku VAT, bez względu na to, czy montaż 

jest na budynku mieszkalnym, gospodarczym czy gruncie. 

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków 

Wnioski złożone: 

1) w sposób niezgodny z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na 

dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii 

będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016  r.  z 

późniejszymi zmianami; 

2) bez wymaganych załączników; 

3) złożone na niewłaściwym formularzu; 

4) podpisane przez podmiot nieuprawniony 

– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do 

ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko 

jeden raz. 

Wnioski są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni – w punkcie informacyjno-podawczym przy 

wejściu oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie. 

 

https://www.rzasnia.pl/ekologicznie


  

 

 

3. Składanie wniosków w formie papierowej odbywa się w Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych 

w Hali Sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni, ul. 1 Maja 16 z 

uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. 

Godziny otwarcia punktów: 

– wtorek: 11:00 – 14:00, 

– środa: 11:00 – 14:00, 

– czwartek: 13:00 – 17:00. 

Podczas składania wniosku i oczekiwania na jego złożenie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek 

ochronnych i zastosowania dwumetrowego dystansu. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. 

Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się przy wejściach do Hali Sportowej. 

4. Informacja o naborze Wniosków 

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie 

można składać od dnia 18 sierpnia 2020 r. (wtorek). 

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili 

złożyć jeden wniosek. 

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć: 

– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 

– aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące), 

– umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami, 

– arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc montażu, 

kosztorys ofertowy, 

– kopię prawomocnego pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane), 

– karty katalogowe urządzeń. 

Objaśnienie: 

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, 

umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, 

z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika 

tytuł prawny.  W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji 

przedsięwzięcia. 

Szanowni Państwo, 

Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, 

kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy. 

Apeluję również do Państwa, aby przy wyborze instalacji fotowoltaicznej - jej poszczególnych elementów: 

paneli i inwertera – zwrócić szczególną uwagę na jakość i rodzaj urządzeń, a nie na cenę. 

 

Życzę Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia. 

 

Wójt Gminy Rząśnia 

 

Tomasz Stolarczyk 


