
SPOTKANIE INFORMACYJNE 
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 



O DOFINANSOWANIU:
- do 85% dofinansowania dla instalacji OZE,

- brak opodatkowania mieszkańców,

- termin składania wniosku 4 kwartał 2019

- przewidziany termin informacji i rozstrzygnięcia konkursu 

to luty 2020 roku ( termin ten może ulec wydłużeniu )

- w przypadku powodzenia i uzyskania dotacji realizacja 

zadania to rok 2020/2021

- prosimy o współpracę i szybkość reakcji na informacje UG

- zastrzegamy sobie możliwość zmiany wielkości instalacji

- wszelkie prace dostosowawcze wykonujemy dopiero po 

podpisaniu umowy właściwej z UG

- możliwość skorzystania więcej niż z jednego źródła OZE



WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE:

- posiadanie własnej dokumentacji projektowej, którą 

następnie należy przekazać bezpłatnie na potrzeby Gminy,

- zakup dokumentacji projektowej w kwocie 200 zł/brutto 

za jedną instalację OZE w ilości 3 egzemplarzy,

- opinia konstruktora o stanie dachu w przypadku montażu 

instalacji na dachach budynków 50 zł/brutto za opinię,  

- uregulowana sytuacja prawna budynku na którym mają 

być wykonane instalacje OZE,

- uregulowane kwestie podatkowe i śmieciowe na 

nieruchomości na której ma być umieszczona instalacja,



WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE:
- pozytywna weryfikacja techniczna budynku

- na dzień dzisiejszy w obiekcie nie może być 

prowadzona działalność gospodarcza

- podpisanie niezbędnych umów i deklaracji 

niezbędnych do realizacji projektu: RODO, umowy 

itp..

- instalacja dopasowana indywidualnie do potrzeb 

bytowych



- po przyznaniu dofinansowania nastąpi podpisanie umów końcowych między Beneficjentem a Gminą

- do 31 SIERPNIA BIEŻĄCEGO ROKU w godzinach pracy UG należy się zgłosić do sekretariatu w celu 

podpisania deklaracji udziału w projekcie

- podane kwoty w deklaracji są kwotami maksymalnymi do zapłaty przez Beneficjenta, mogą ulec obniżeniu

- Ostateczna i końcowa kwota do zapłaty przez Beneficjenta będzie zawarta w końcowej umowie z UG po 

rozstrzygniętym przetargu

- VAT pokrywa Beneficjent od całości instalacji ( na dzień dzisiejszy 8% oraz 23% )

- Prosimy o współpracę i szybkie reagowanie na wezwania UG

- Zaległości wobec Gminy muszą zostać uregulowane przed 30 października 2019 roku

- Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i dostarczenie deklaracji oraz podpisanie regulaminu 

uczestnictwa



ORIENTACYJNE CENY ZESTAWÓW INSTALACJI OZE Z PODZIAŁEM 
NA POSZCZEGÓLNE TYPY:

DOTACJA ODEJMOWANA JEST OD KWOTY NETTO NASTĘPNIE VAT DOLICZNY JEST DO CAŁOŚCI KWOTY

• Panele fotowoltaiczne 

– 1 kW = 7 000 zł/netto

• Kolektory słoneczne

- 2 kolektory 200 litrów zasobnik = 10 800 zł

- 3 kolektory 300 litrów zasobnik = 12 860 zł

- 4 kolektory 400 litrów zasobnik = 14 350 zł

- 5 kolektorów 500 litrów zasobnik = 15 430 zł

• Kotły na pellet

- 16 kW = 22 000 zł

- 20 kW = 24 000 zł

- 25 kW = 26 000 zł

- 32 kW = 28 000 zł

• Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej 

- pojemność 300 litrów - 14 500 zł

• Pompy ciepła do ogrzewania budynków 

- ceny od 25 000 zł


