
UCHWAŁA NR XXXIX/569/21 
RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 24 maja 2021 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2021 r., 
na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu 

instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta 
Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.1)), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219 ze zm.2)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2021 r., na dofinansowanie 
kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji 
fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, 
realizowanych przez osoby fizyczne, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127, 2338, Dz. U. 

z 2021 r. poz. 802 i 868) 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/569/21 

Rady Miasta Białystok 

z dnia 24 maja 2021 r. 

Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2021 r., na dofinansowanie kosztów 
zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych 

na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez 
osoby fizyczne (zwane dalej Procedurą udzielania dotacji). 

§ 1. Kryteria wyboru zadania 

1. Gmina Białystok udziela dotacji celowej z budżetu miasta Białegostoku dla osób fizycznych na zadania 
inwestycyjne polegające na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych. 

2. Dotacja przysługuje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji, których rozpoczęcie nastąpi po dacie 
zawarcia umowy dotacji. 

3. Dofinansowaniu nie podlegają instalacje fotowoltaiczne zakupione lub zamontowane przed datą zawarcia 
umowy dotacji. 

4. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które: 

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, na którym 
zamierza się montować instalację fotowoltaiczną oraz pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli 
nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę 
współposiadaczy; 

2) zamierzają montować instalację fotowoltaiczną na istniejącym, oddanym do użytkowania budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym, którego dach nie jest pokryty materiałem zawierającym azbest, a budynek 
ogrzewany jest z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła 
lub kotłem na paliwo stałe, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z piątą klasą pod względem 
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012; 

3) nie posiadają zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Białystok, w tym żadnych zaległości na 
nieruchomości objętej wnioskiem. 

5. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego położonego na terenie miasta Białystok, z zastrzeżeniem, że w roku złożenia wniosku na 
nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza ani jakakolwiek inna działalność - bez względu 
na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwo rolne, ani przedmiotowa nieruchomość nie jest 
wykorzystywana lub przeznaczona na cele działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek innej działalności - bez 
względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwa rolnego. 

6. Z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie danej nieruchomości można 
skorzystać raz w ciągu 10 lat. 

7. Łączna kwota przyznanych dotacji nie może przekroczyć wysokości środków przewidzianych na ten cel 
w budżecie Gminy Białystok na rok 2021. 

§ 2. Warunki i kryteria udzielania dotacji 

1. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów zadania inwestycyjnego, polegającego na zakupie 
i montażu instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 

2. Kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup i montaż 
instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5000 zł. 

3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej dla 
wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu, 
dokumentacji projektowej. 
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4. Przedmiotem dotacji mogą być zadania inwestycyjne planowane do realizacji, których rozpoczęcie nastąpi 
po dacie zawarcia umowy dotacji, a zakończenie wraz ze złożeniem wniosku o rozliczenie dotacji, nie później niż 
do dnia 05 listopada 2021 r. 

5. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest złożenie kompletnego, prawidłowo wypełnionego 
wniosku o przyznanie dotacji, oraz zobowiązanie się, że w okresie 5 lat od otrzymania dotacji, licząc od 1 stycznia 
2022 r., że nie zdemontują instalacji fotowoltaicznej, pod rygorem zwrotu dotacji w całości wraz z odsetkami. 

6. Kwalifikowanie zadań inwestycyjnych do dofinansowania dokonywane będzie w oparciu o kolejność 
złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na 
ten cel w budżecie miasta. 

§ 3. Tryb przyznawania dotacji 

1. Wniosek o przyznanie dotacji, na druku określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej procedury, powinien 
zostać złożony w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w formie papierowej, za pośrednictwem operatora 
pocztowego lub elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej (identyfikator ePUAP: UMwB, 
adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka). Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z jej 
przyznaniem. 

2. Wniosek o przyznanie dotacji należy składać w terminie od 12 lipca 2021 r. do 03 września 2021 r. Decyduje 
data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą rozpatrywane. 

4. Do wniosku dołącza się: 

1) w przypadku prawa własności - oświadczenie o księdze wieczystej (która zawiera aktualne wpisy, zgodne ze 
stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku) prowadzonej dla nieruchomości, na której znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny, na którym zamierza się montować instalację fotowoltaiczną; w przypadku innego 
prawa niż własność (np. najem, dzierżawa, użyczenie itp.) - tytuł prawny uprawniający do władania 
nieruchomością; 

2) w przypadku współwłasności (w tym również współwłasności małżeńskiej) – pisemną zgodę wszystkich 
współwłaścicieli na montaż instalacji fotowoltaicznej, w przypadku innego prawa niż własność (np. najem, 
dzierżawa, użyczenie itp.) – pisemną zgodę właścicieli nieruchomości oraz pisemną zgodę ewentualnych 
współposiadaczy; 

3) oświadczenia w sprawie: 

a) zapoznania się z zasadami i trybem udzielania oraz sposobem rozliczania dotacji z budżetu Gminy Białystok, 

b) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w budynku mieszkalnym w okresie do 5 lat od otrzymania 
dofinansowania, 

c) daty oddania budynku do użytkowania, 

d) niewykorzystywania nieruchomości na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności, 
o której mowa w §1 ust. 5 w roku złożenia wniosku, 

e) pokrycia dachu materiałem nie zawierającym azbestu, 

f) sposobu ogrzewania budynku, 

g) braku zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Białystok. 

5. W postępowaniu można żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych 
do prawidłowej oceny złożonego wniosku o przyznanie dotacji. 

6. Brak uzupełnienia wniosku o dokumenty oraz informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania, będzie skutkował odrzuceniem wniosku. 

7. Złożone wnioski będą rejestrowane. 

8. Za kompletność wniosku odpowiada ubiegający się o dotację. 
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9. Oceną wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz kwalifikacją zajmuje się powołana przez 
Prezydenta Miasta Białegostoku Komisja ds. dotacji celowych w 2021 r. na dofinansowanie kosztów zadań 
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach 
mieszkalnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne. 

10. Podanie danych we wniosku, które po weryfikacji okażą się nieprawidłowe, spowoduje odrzucenie 
wniosku. 

11. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych i merytorycznych podlegają odrzuceniu. 

12. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten 
cel. 

13. Ocena Komisji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji jest ostateczna. 

14. Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia, po weryfikacji wniosku, 
z przyczyn formalnych, merytorycznych bądź z powodu wyczerpania środków w budżecie miasta na ten cel, 
nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. 

15. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy dotacji. 

16. Umowa dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, polegającego na montażu instalacji 
fotowoltaicznej pomiędzy Gminą Białystok a Wnioskodawcą, sporządzana jest w formie umowy cywilnoprawnej, 
po pozytywnej weryfikacji wniosku. 

17. Umowa dotacji określa w szczególności: strony umowy, datę zawarcia umowy, nazwę zadania 
inwestycyjnego, opis zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, wysokość udzielonej dotacji, sposób i termin 
przekazania dotacji, termin realizacji zadania inwestycyjnego oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

18. O terminie podpisania umowy Wnioskodawca jest zawiadamiany pisemnie lub telefonicznie. 

19. Niepodpisanie umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, z przyczyn leżących po stronie 
Wnioskodawcy, jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego dofinansowania, bez prawa roszczeń z tego tytułu. 

§ 4. Sposób rozliczania dotacji 

1. Po dacie zawarcia umowy dotacji, Wnioskodawca rozpoczyna realizację zadania inwestycyjnego i po jego 
zakończeniu dokonuje rozliczenia dotacji poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku wniosku 
o rozliczenie dotacji wraz z kompletem dokumentów potwierdzających jego wykonanie. 

2. Wniosek o rozliczenie dotacji w formie papierowej, na druku określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszej 
procedury, należy złożyć nie później niż do dnia 05 listopada 2021 r. 

3. Brak złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczny z rezygnacją 
z przyznanej dotacji. 

4. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie będą rozpatrywane. 

5. Jako termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się potwierdzoną w dokumentach datę montażu 
licznika dwukierunkowego. 

6. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania inwestycyjnego są: 

1) szkic sytuacyjny z lokalizacją budynku na działce, stron świata i lokalizacją instalacji fotowoltaicznej; 

2) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zamontowane panele fotowoltaiczne, inwerter, licznik energii (w 
formie papierowej lub zapisana na nośniku danych – CD, DVD, pamięć USB); 

3) protokół odbioru końcowego montażu instalacji fotowoltaicznej przez instalatora, który posiada wymagane 
przepisami uprawnienia; 

4) oświadczenie instalatora, że mikroinstalacja w budynku wykonana została zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym włączenie jej pod napięcie 
oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 
2021 r. poz. 716 ze zm.); 

5) dokumenty wynikające z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), jeżeli są 
wymagane, tj. potwierdzenie uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 
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względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, projekt urządzeń fotowoltaicznych oraz 
zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej; 

6) zgłoszenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (kserokopia) z potwierdzeniem wpływu do 
dystrybutora; 

7) zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego wraz 
z numerem punktu poboru energii; 

8) imienna faktura VAT na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, bez kosztów modernizacji wewnętrznej 
instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów 
wzmocnienia konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej - faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako 
nabywcę. 

7. W przypadku dołączania do wniosku dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy ich 
tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa Wnioskodawca. 

8. Oceną wniosków o rozliczenie dotacji celowej zajmuje się powołana przez Prezydenta Miasta Komisja, 
o której mowa w § 3 ust. 9. 

9. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym 
przyznaną dotację, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

10. W postępowaniu można żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych 
do prawidłowej oceny złożonego wniosku o rozliczenie przyznanej dotacji oraz zrealizowanego zadania 
inwestycyjnego. 

11. W przypadku nieuzupełnienia wniosku o wszystkie wymagane dokumenty w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania, jak również w przypadku niedotrzymania pozostałych zasad niniejszej procedury, dotacja 
nie będzie wypłacona, a umowa dotacji wygasa. 

12. Przekazanie dotacji nastąpi po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów przez 
Komisję oraz po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta. 

13. Dotacja zostanie przekazana Wnioskodawcy w sposób określony w zawartej umowie dotacji. 

14. Ocena Komisji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia rozliczenia przyznanej dotacji jest ostateczna. 

15. Wnioskodawcy, któremu odmówiono rozliczenia dotacji, po weryfikacji wniosku, z przyczyn formalnych 
lub merytorycznych, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. 

§ 5. Sposób kontroli wykonania zadania 

1. Gmina Białystok ma możliwość kontroli prawidłowości wykonania zadania inwestycyjnego zarówno przed, 
w trakcie realizacji prac oraz po rozliczeniu dotacji w ciągu 5 lat od jej otrzymania, licząc od 1 stycznia 2022 r. 
Kontroli dokonują upoważnieni przez Prezydenta Miasta  pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół. 

2. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z niniejszą procedurą lub niedotrzymanie warunków zawartej umowy, 
spowoduje konieczność zwrotu udzielonej dotacji wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych. 

§ 6. Wzory dokumentów 

1. Załącznik Nr 1 do procedury udzielania dotacji - wniosek o przyznanie dotacji celowej w 2021 r., na 
dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, polegającego na montażu 
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie miasta Białegostoku, 
realizowanego przez osobę fizyczną. 

2. Załącznik Nr 2 do procedury udzielania dotacji - wniosek o rozliczenie dotacji celowej przyznanej w 2021 r., 
na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, polegającego na montażu 
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie miasta Białegostoku, 
realizowanego przez osobę fizyczną.
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Załącznik Nr 1 do Procedury udzielania dotacji 

Wniosek 
o przyznanie dotacji celowej w 2021 r., 

na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, 
polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na terenie miasta Białegostoku, realizowanego przez osobę fizyczną 

........................................................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko)  

........................................................................................................................................................... 

 (adres zamieszkania)  

....................................................................... 

 (telefon)  

....................................................................... 

 (PESEL)  

.............................................................................................................................................................. 

 (nr rachunku bankowego)  

Proszę o udzielenie dofinansowania do planowanego zadania inwestycyjnego, polegającego na montażu instalacji 
fotowoltaicznej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

- adres: Białystok, ul............................................................................ nr......................... 

- powierzchnia użytkowa budynku wynosi .........................m2.  

W przedmiotowym budynku zamierzam zamontować instalację fotowoltaiczną o mocy .................kW. 

Szacunkowy koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wynosi: .......................................... zł. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej zamierzam wykonać po dacie zawarcia umowy dotacji nie później niż do dnia 
...........................................2021 r. 

Zobowiązuję się, w okresie 5 lat od otrzymania dotacji, licząc od 1 stycznia 2022 r., że nie zdemontuję instalacji 
fotowoltaicznej, pod rygorem zwrotu dotacji w całości wraz z odsetkami. 

................................................................................... 

(czytelny podpis Wnioskodawcy – imię i nazwisko) 

Do wniosku dołączam:  

1. w przypadku prawa własności - Oświadczenie Nr 1 o księdze wieczystej (która zawiera aktualne wpisy 
zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku) prowadzonej dla nieruchomości, na której znajduje się 
budynek mieszkalny jednorodzinny, na którym zamierza się montować instalację fotowoltaiczną; 

2. w przypadku innego prawa niż własność (np. najem, dzierżawa, użyczenie itp.) - tytuł prawny uprawniający 
do władania nieruchomością; 

3. w przypadku współwłasności (w tym również współwłasności małżeńskiej) – pisemną zgodę wszystkich 
współwłaścicieli na montaż instalacji fotowoltaicznej, w przypadku innego prawa niż własność (np. najem, 
dzierżawa, użyczenie itp.) – pisemną zgodę właścicieli nieruchomości oraz pisemną zgodę ewentualnych 
współposiadaczy (Oświadczenie Nr 4); 

4. Oświadczenie Nr 2 w sprawie: 

a) zapoznania się z zasadami i trybem udzielania oraz sposobem rozliczania dotacji z budżetu Gminy Białystok, 

b) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w budynku mieszkalnym w okresie do 5 lat od otrzymania 
dofinansowania; 
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5. Oświadczenie Nr 3 w sprawie: 

a) daty oddania budynku do użytkowania, 

b) pokrycia dachu materiałem nie zawierającym azbestu, 

c) sposobu ogrzewania budynku, 

d) braku zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Białystok. 

KLAZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz.UE.L.2016.119,str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127,str.2), zwanego w skrócie „RODO”, informuję, że 

1)  Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, 
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. 

2)  W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd 
Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl. 

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie 
dofinansowania kosztów zadania inwestycyjnego, polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit. c) i e) RODO, w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. oraz Uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie zasad i trybu 
udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2021 r. na dofinansowanie kosztów zadań 
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na 
potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby 
fizyczne. 

4)  Dane nie będą ujawniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. 

5)  Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa 
w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez 
Archiwum Państwowe. 

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO, 

b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, 

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określnych w art. 21 RODO. 

7)  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8)  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest konieczne do jej zawarcia. Ich niepodanie 
uniemożliwi uczestnictwo w projekcie oraz skutkować będzie odstąpieniem od zawarcia umowy. Podanie 
danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji. 

9)  Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Oświadczenie Nr 1 

Ja niżej podpisany(a)....................................................................................................................... 

zamieszkały(a) ............................................................................................................................... 

Oświadczam, że dla nieruchomości, na której zamierzam montować instalację fotowoltaiczną, w Sądzie 
Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest Księga Wieczysta (KW) Nr................................................... 

Oświadczam, że ww. księga wieczysta zawiera aktualne wpisy, zgodne ze stanem faktycznym na dzień 
złożenia wniosku. 

 

Białystok, dnia ...................................  

..................................................................... 

(czytelny podpis Wnioskodawcy – imię i nazwisko) 

Oświadczenie Nr 2 

Ja niżej podpisany(a)................................................................................................................... 

zamieszkały(a)............................................................................................................................. 

oświadczam, że: 

a) zapoznałem(am) się z zasadami i trybem udzielania oraz sposobem rozliczania dotacji celowych w 2021 r., 
na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu 
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta 
Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne, 

b) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli, przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 
zamontowanej instalacji fotowoltaicznej, w ciągu 5 lat od otrzymania dofinansowania, licząc od 1 stycznia 
2022 r. . 

Białystok, dnia.....................................  

......................................................................... 

(czytelny podpis Wnioskodawcy – imię i nazwisko)  
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Oświadczenie Nr 3 

Ja niżej podpisany(a)................................................................................................................... 

zamieszkały(a)............................................................................................................................. 

oświadczam, że: 

a) montaż instalacji fotowoltaicznej zamierzam wykonać w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
w Białymstoku przy ul................................................. nr..............., który został oddany do użytkowania 
w ........................................roku, 

b) na nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, na którym zamierzam 
montować instalację fotowoltaiczną – nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza ani jakakolwiek 
inna działalność – bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym gospodarstwo rolne, 
przedmiotowa nieruchomość nie jest wykorzystywana lub przeznaczona na cele działalności gospodarczej 
ani jakiejkolwiek innej działalności - bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji, w tym 
gospodarstwa rolnego, 

c) dach budynku pokryty jest materiałem nie zawierającym azbestu, 

d) budynek jest ogrzewany (należy podkreślić właściwy sposób ogrzewania): 

- z sieci ciepłowniczej, 

- ogrzewaniem elektrycznym, 

- kotłem gazowym, 

- olejowym, 

- pompą ciepła 

- kotłem na paliwo stałe, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z piątą klasą pod względem 
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 

- inne (jakie ?) .................................................................................................... 

e) nie posiadam zaległości w opłatach i podatkach wobec Gminy Białystok ani ww. nieruchomość nie jest 
obciążona innymi zobowiązaniami wobec Gminy Białystok. 

Białystok, dnia.........................................  

.................................................................. 

(czytelny podpis Wnioskodawcy – imię i nazwisko) 
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Oświadczenie Nr 4 
współwłaściciela/współposiadacza* na montaż instalacji fotowoltaicznej 

.........................................................................   Białystok, dn. ............................ 

(imię i nazwisko udzielającego zgodę)  

........................................................................ 

(adres zamieszkania udzielającego zgodę)  

......................................................................... 

(PESEL udzielającego zgodę)   

Ja, niżej podpisany(a)......................................................................................................................., wyrażam 
zgodę na montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym położonym na terenie 
nieruchomości przy ul................................................................ nr................ w Białymstoku, której jestem 
współwłaścicielem/współposiadaczem*. 

....................................................................... 

(czytelny podpis– imię i nazwisko)  

*właściwe podkreślić  

KLAZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz.UE.L.2016.119,str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127,str.2), zwanego w skrócie „RODO”, informuję, że 

1)  Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 
1, 15-950 Białystok. 

2)  W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd 
Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl. 

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie 
dofinansowania kosztów zadania inwestycyjnego, polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 lit. c) i e) RODO, w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. oraz Uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie zasad i trybu 
udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2021 r. na dofinansowanie kosztów zadań 
inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na 
potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby 
fizyczne. 

4)  Dane nie będą ujawniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania. 

5)  Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa 
w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez 
Archiwum Państwowe. 

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO, 

b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, 

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określnych w art. 21 RODO. 

7)  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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8)  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest konieczne do jej zawarcia. Ich niepodanie 
uniemożliwi uczestnictwo w projekcie oraz skutkować będzie odstąpieniem od zawarcia umowy. Podanie 
danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji. 

9)  Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Załącznik Nr 2 do Procedury udzielania dotacji 

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej przyznanej w 2021 r., na dofinansowanie kosztów zadania 
inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na 

potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie miasta Białystok, realizowanego przez osobę 
fizyczną. 

.................................................................................................................. 

 (imię i nazwisko)  

................................................................................................................. 

 (adres zamieszkania)  

.............................................................. 

 (telefon)  

.............................................................. 

(Numer Umowy podpisanej z Miastem)  

Proszę o rozliczenie przyznanej w 2021 r. dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego 
z zakresu ochrony środowiska, polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 
......................................kW na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Białymstoku przy 
ul.................................................. nr............................. 

Wysokość kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (bez kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji 
elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia 
konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej) .........................................zł. 

.................................................................... 

(czytelny podpis Wnioskodawcy – imię i nazwisko)  

Do wniosku dołączam:  

1. szkic sytuacyjny z lokalizacją budynku na działce, stron świata i lokalizacją instalacji fotowoltaicznej, 

2. dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zamontowane panele fotowoltaiczne, inwerter, licznik energii 
(w formie papierowej lub zapisana na nośniku danych – CD, DVD, pamięć USB; 

3. protokół odbioru końcowego montażu instalacji fotowoltaicznej przez instalatora, który posiada wymagane 
przepisami uprawnienia; 

4. oświadczenie instalatora, że mikroinstalacja w budynku wykonana została zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym włączenie jej pod napięcie oraz 
zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r. 
poz. 716 ze zm.); 

5. dokumenty wynikające z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), jeżeli są 
wymagane, tj. potwierdzenie uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, projekt urządzeń fotowoltaicznych oraz 
zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej; 

6. zgłoszenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (kserokopia) z potwierdzeniem wpływu do 
dystrybutora; 

7. zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego wraz 
z numerem punktu poboru energii; 

8. imienną fakturę VAT na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, bez kosztów modernizacji wewnętrznej 
instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów 
wzmocnienia konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej - faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako 
nabywcę.
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