
NAJCZĘŚCIE ZADAWANE PYTANIA 
Zanim zadacie Państwo pytanie, sprawdźcie czy już nie udzielono na nie odpowiedzi! 

 
1. Zamontowałem we własnym zakresie instalacje fotowoltaiczną. Jakie podać zużycie 

prądu z rachunku od PGE? 
 
Odp. W takiej sytuacji proszę podać tylko odczyt ilości energii pobranej z PGE i energii 

przekazanej do PGE, a najlepiej przekazać wraz z ankietą kserokopie rachunku. Jeżeli 
koś ma możliwość odczytu z inwertera ilości wyprodukowanej energii należy też podać 

jej ilość i okres pomiaru. Tak naprawdę poznanie wielkości rocznego zużycia prądu jest 
niezbędne do oceny, czy nie zostanie w przyszłości naruszone oświadczenie, które składa 
każdy uczestnik projektu, a mówiące o tym, że wyprodukowany prąd będzie 

wykorzystywany na własne potrzeby. Dlatego przy kalkulowaniu wielkości instalacji 
fotowoltaicznej należy ją dobierać według zasady: roczne zużycie prądu + 20% = moc 

instalacji fotowoltaicznej. Zbyt duża nadwyżka produkcji prądu ponad własne potrzeby 
może w przyszłości skutkować zwrotem dofinasowania. 
 

2. W ankiecie w części dotyczącej ubóstwa energetycznego w punkcie d) i e) użyto 
określenia „zameldowani”. Czy na pewno chodziło o osoby „zameldowane” czy może 

osoby „zamieszkujące”? 
 

Odp. Zgodnie z treścią regulaminu naboru chodzi o osoby „zameldowane”. 
 
3. Co stanowi koszty kwalifikowane, a co niekwalifikowane?  

 
Odp. Co do zasady kosztami kwalifikowanymi są koszty bezpośrednie zakupu instalacji 

OZE (do wysokości przewidzianych w budżecie projektu) oraz koszty inspektora nadzoru. 
Wszelkie inne koszty jakie mogą wystąpić w projekcie (np. rozliczenie projektu, 
kancelaria prawna, ubezpieczenie, promocja itp.) są kosztami niekwalifikowanymi i są 

rozdzielane na poszczególnie instalacje OZE proporcjonalnie do wielkości wydatków 
bezpośrednich na daną instalację. 

Przed podpisaniem umowy mieszkaniec otrzymuje informację jakie są szacunkowe 
koszty jego udziału w projekcie. Koszty te oczywiście mogą ulec zmianie po przetargu 
ale w zakresie kosztów niekwalifikowanych pozostałych ewentualne zmiany będą bardzo 

niewielkie. 
 

4. Jaka stawka VAT zostanie zastosowana w przedmiotowej inwestycji?  
 
Odp. W przypadku instalacji fotowoltaicznych stawka VAT w każdym przypadku wynosi 

8%. W przypadku pozostałych instalacji OZE ich montaż na/w budynku mieszkalnym do 
300 m2 powierzchni użytkowej objęty jest 8% stawką podatku VAT, a w pozostałych 

przypadkach stawką 23%. Ponieważ w ramach projektu oprócz instalacji fotowoltaicznej 
mają być montowane tylko pompy ciepła, to względu na to, iż są to urządzenia 
montowane w zasadzie głównie w budynkach mieszkalnych VAT będzie w wysokości 8%. 

 
5. Czy VAT jest kosztem niekwalifikowanym, który nie podlega dotacji?  

 
Odp. Tak, VAT jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega dotowaniu. Stanowi on 
część wkładu własnego beneficjenta. 

 
6. Czy koszt montażu (robocizny) jest kosztem niekwalifikowanym, który nie podlega 

dotacji. * paragraf 6 pkt. 4:  



 
Odp. Wszystkie koszty bezpośrednio związane z montażem instalacji OZE są kosztem 

kwalifikowanym (do wysokości przewidzianych w budżecie projektu). Po stronie 
mieszkańca są koszty związane z przystosowaniem obiektu do zamontowania takiej 

instalacji np. doprowadzenie instalacji ciepłej/zimnej wody do pomieszczenia i w pobliżu 
gdzie będzie znajdował się zasobnik wody, doprowadzenie instalacji elektrycznej 
(gniazdka podwójnego z uziemieniem) do miejsca gdzie będzie znajdował się sterownik, 

przygotowanie terenu pod montaż instalacji OZE tj. np. wyrównanie terenu, wykonanie 
wykopu pod poprowadzenie kabli (do 25 m od budynku; w przypadku większej odległości 

koszty kabla dodatkowo pokrywa mieszkaniec). 
 
7. Proszę o wyjaśnienie pojęcia "projektu parasolowego". Jakie koszty mogą być 

nieobjęte refundacją w tym projekcie? * ankieta  
 

Odp. Projekt parasolowy to taki rodzaj projektu, w którym Gmina jako Beneficjent 
dotacji podpisuje z Urzędem Marszałkowskim stosowną umowę o dofinansowanie i 
montuje na obiektach mieszkalnych w danej gminie instalacje OZE. Mieszkaniec w takim 

projekcie pokrywa określone koszty wkładu własnego stanowiące uzupełnienie wszelkich 
wydatków poniesionych przez Gminę w trakcie realizacji takiego projektu ponad 

uzyskane dofinansowanie. Przez okres trwałości (co najmniej 5 lat od zakończenie 
realizacji projektu - wpływu na rachunek gminy ostatniej transzy dofinansowania) Gmina 

pozostaje właścicielem tych instalacji, a mieszkaniec użytkuje ją bez żadnych 
dodatkowych kosztów. Po okresie trwałości instalacja przechodzi na własność 
mieszkańca.  

 
8. Przedziały zużycia energii posiadają "dziury". Proszę o informację jaka moc instalacji 

zostanie przydzielona w przypadku zużycia rocznego 3.716kWh?  
 
Odp. Odpowiedź na to pytanie w opracowaniu. 

 
9. Czy otrzymana dotacja/refundacja stanowi przychód dla Beneficjenta, który należy 

opodatkować? 
 
Odp. Nie 

 
10. Czy w okresie 5 lat od uruchomienia instalacji fotowoltaicznej, czyli w okresie trwania 

projektu, nadwyżki wyprodukowanego prądu zmagazynowane w sieci będą odbierane 
przez Beneficjenta czy zostają przekazane do sieci bez możliwości ich odebrania? 
 

Odp. Po zakończeniu montażu instalacji fotowoltaicznej, zostanie ona podłączona za 
pomocą licznika dwukierunkowego do systemu energetycznego PGE. W pierwszej 

kolejności z wyprodukowanej energii będzie korzystał mieszkaniec, zasilając swoje 
odbiorniki elektryczne. W przypadku, gdy ilość wyprodukowanej energii będzie większa 
niż własne potrzeby, energia „nadwyżkowa” zostanie przekazana do systemu 

energetycznego PGE a jej ilość zmierzy licznik. W momencie kiedy instalacja nie będzie 
pracować (pora nocna) mieszkaniec będzie pobierał energie elektryczną do zasilenia 

swoich urządzeń z systemu PGE. To również zostanie opomiarowane przez licznik. 
Zgodnie z zasadami prosumenckimi, które dla mieszkańców – uczestników projektu 
parasolowego nie ulegają zmianom, będą oni mogli wykorzystać 80% energii 

przekazanej do systemu energetycznego PGE za darmo.  
 



11. W tytule "w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych 
i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu OZE (instalacji 

fotowoltaicznych/pompy ciepła) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność 
mieszkańca Gminy Dubiecko...".  

Dokonam w tym zakresie korekty, 
 
Odp. Projekt umowy faktycznie zawiera błąd, powinno być „gminy Orły”, co zostało już 

we wzorze udostępnionym w Internecie uwzględnione. Projekt umowy w chwili obecnej 
służy wyłącznie  do zapoznania z zasadami i uwarunkowaniami uczestnictwa 

mieszkańców w projekcie. Nie należy go uzupełniać i podpisywać. W chwili obecnej 
najważniejsze jest złożenie do 04.03.2022r. ankiety. Po zebraniu wszystkich ankiet i 
przeprowadzeniu ich analizy będą przygotowywane indywidualne umowy dla każdego 

uczestnika projektu. 
 

12. W §6 ust.2 pkt 1 jest zapis: zaliczka w kwocie 1500,00 zł płatna w terminie do 
25.03.2022r. 
Co z tym terminem skoro umowa ma zostać podpisana w terminie do 31.03.2022r.? 

Na stronie gminy została zamieszczona taka sama umowa. 
 

Odp. Zaproponowany termin jest prawidłowy, choć nie jest to termin krytyczny. Chodzi 
o to, że w momencie podpisania umowy, a umowa należy podpisać nie później niż do 

31.03.2022r., na koncie bankowym gminy powinny się zleźć środki zaliczkowe uczestnika 
końcowego. Brak tych środków będzie skutkował niemożnością zawarcia umowy. 
Przykładowo, jeżeli uczestnik projektu będzie chciał podpisać umowę 22.03.2022r. to 

środki zaliczkowe musi wpłacić przed tym terminem.  
W chwili obecnej numer rachunku został już naniesiony w projekcie umowy 

udostępnionym w Internecie.  
Bank Spółdzielczy w Żurawicy, Nr rachunku: 12 9113 1027 2005 3000 0045 0001 
 

 
 


