
Program Ograniczenia Niskiej Emisji  
dla Gminy Boronów  

w zakresie paneli fotowoltaicznych 



Zakres prezentacji 

• Beneficjent zadania – Gmina Boronów 

• Charakterystyka zadania 

• Zakres projektu - przedstawienie celów i podstawowych informacji 

• Dofinansowanie, koszty kwalifikowane i niekwalifikowane 

• Procedura realizacji projektu 

• Zasady uczestnictwa w projekcie  

• Charakterystyka planowanych inwestycji  w ramach projektu: 

• Charakterystyka techniczna 

• Szacowane koszty 



Charakterystyka zadania 

• Zadanie pn. program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Boronów w zakresie paneli 
fotowoltaicznych będzie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

• Koszt całkowity zadania: 2 007 445,00 zł 

• Podstawowe zasady: 

• PONE przeprowadzany  jest na obszarze gminy – Program ma zasięg obszarowy, w 
budynkach indywidualnych będących własnością mieszkańców gminy, 

• Dopuszcza się budynek mieszkalny jednorodzinny, w którym działalność gospodarcza 
nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku, 

• Środki na realizację udzielane są gminie przez WFOŚiGW, w formie umarzalnej 
pożyczki, 

• Maksymalne dofinansowanie dla jednego budynku wynosi 13 048,39 zł 

• Do pomocy przy realizacji zadania Gmina powołała operatora, firmę ATsys.pl Sp. Z o.o. 
Sp.K. 



Opis projektu 

 CEL ZADANIA: 

• zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności 

poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych; 

  Projekt obejmuje obszar Gminy: Boronów 

 Zakres ilościowy projektu 100 instalacji, 

 Maksymalny poziom dofinansowania dla mieszkańca wynosi: 65% kosztów 

kwalifikowanych brutto inwestycji, ale nie więcej niż 13 048,39 zł i nie więcej 

5500 zł/ 1 kWp instalacji, 

 Beneficjenci końcowi to osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej), 

które wyprodukowaną energię będą wykorzystywały jedynie na cele mieszkalne. 



Dofinansowanie, koszty kwalifikowane  
i niekwalifikowane  

• Dofinansowanie stanowi 65% kosztów (inwestycji), które wpłacane będzie 
bezpośrednio na konto Wykonawcy 
(w ramach projektu Gmina będzie wnioskowały o dofinansowanie kosztów brutto), 

• 35% kosztów inwestycji, które będzie stanowiło wkład własny konieczne jest do 
pokrycia przez mieszkańca oraz koszty niekwalifikowane wynikające z realizacji 
inwestycji,  

• Do kosztów kwalifikowanych należą następujące wydatki: 

• Roboty budowlane polegające na montażu jednostek wytwarzania energii z OZE; 

• Zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE; 

• Zabezpieczenia ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej; 

• Niezbędne koszty związane z podłączeniem instalacji w  budynku. 



Dofinansowanie, koszty kwalifikowane  
i niekwalifikowane 

• Do kosztów niekwalifikowanych należą następujące wydatki: 

• bieżąca eksploatacja i utrzymanie obiektów i instalacji (np. przeglądy techniczne, 
koszty bieżącej obsługi instalacji, wydatki na ubezpieczenia), 

• Prace towarzyszące, które nie wpływają w bezpośredni sposób na realizację, 

• Prace budowlane dodatkowe związane z posadowieniem instalacji, min. budowa 
dodatkowych platform, dobudowa dachu, 

• Wymiana pokrycia dachowego / tynkowanie elewacji, 

• Wydatki związane z usunięciem azbestu z miejsca realizacji inwestycji, 

• Uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonaniu poszczególnych działań 
objętych Programem, 

• Opłaty przyłączeniowe, opłaty za przygotowanie i złożenie wniosku 
przyłączeniowego, 

• Instalacja odgromowa. 

 



Procedura realizacji projektu 

• Realizacja projektu składa się z dwóch etapów 

 
• PRZYGOTOWANIE PROJEKTU, 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O 
PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ETAP I 

• WŁAŚCIWA REALIZACJA PROJEKTU 
– REALIZACJA INWESTYCJI – 
WYBÓR WYKONAWCY – 
ROZLICZENIE PROJEKTU 

ETAP II 

POZYTYWNA 

DECYZJA 

FUNDUSZU 

 



Procedura realizacji projektu 

 

ETAP 1: Złożenie/ uzupełnienie dokumentów do podpisania umowy 

ETAP 2: Podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy Gminą, Wykonawcą i 
Mieszkańcem 

ETAP 3: Realizacja inwestycji, rozliczenie z Wykonawcą zaliczki wpłacanej przez 
mieszkańca 

ETAP 4: Przekazanie dokumentów do rozliczenia i wypłaty dotacji 

ETAP 5: Odbiór końcowy i ostateczna wypłata dotacji 



Procedura realizacji projektu 
ETAP 1: Złożenie/ uzupełnienie dokumentów  
do podpisania umowy 
 

W celu uczestnictwa w projekcie konieczne jest przedstawienie dokumentów do 
podpisania umowy: 

• złożenie Ankiety uczestnictwa w projekcie (na podstawie której przeprowadzone zostały 
inspekcje), 

• Złożenie wniosku potwierdzającego udział w projekcie, wraz z : 

• Kosztorysem realizacji prac wraz ze specyfikacją urządzenia (wymagany wzór kosztorysu 
dostępny będzie na stronie internetowej), 

• Ankietą wstępną (jeśli nie była złożona wcześniej), 

• Oświadczeniem wszystkich współwłaścicieli, 

• Pełnomocnictwem (jeśli dotyczy) 

 

UWAGA: Podstawą określenia kolejności uczestnictwa mieszkańców w Programie 
jest kolejność złożenia ankiety, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa 
w Programie mają mieszkańcy, którzy złożyli w terminie wstępnego naboru 
ankiety 

 



Procedura realizacji projektu 
ETAP 1: Złożenie/ uzupełnienie dokumentów  
do podpisania umowy 

Mieszkaniec powinien porównać przy najmniej 3 
wykonawców, pod kątem: 

• wysokości dofinansowania, 

• zakresu gwarancji, 

• zakresu prac 

• terminu realizacji. 
 



Procedura realizacji projektu 
ETAP 2: Podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy Gminą, 
Wykonawcą i Mieszkańcem 

 

• Umowa podpisywana jest pomiędzy Wykonawcą, Mieszkańcem i Gminą 

• Umowa określa: 

• Charakterystykę przedsięwzięcia, 

• Termin realizacji inwestycji, 

• Obowiązki Mieszkańca, 

• Obowiązki Wykonawcy, 

• Zasady rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, Mieszkańcem i Gminą, 

• Zasady zwrotu dotacji, 

• Wysokość dotacji. 



Procedura realizacji projektu 
ETAP 3: Realizacja inwestycji, rozliczenie z Wykonawcą zaliczki 
wpłacanej przez mieszkańca 
 

• Najważniejsze postanowienia etapu: 

• Zaliczka na realizację inwestycji wpłacana jest przez Mieszkańca w formie i 
terminie wskazanej w umowie trójstronnej, 

• Realizacja inwestycji odbywa się w terminie i w zakresie określonej w umowie 
trójstronnej, 

• Zmiany w umowie związane z: 
• Zakresem inwestycji, w tym specyfikacją techniczną urządzeń, 

• Terminem realizacji, 

• Wybranym Wykonawcą, 

• Wysokością kosztów, 

• Zmianą kosztów kwalifikowanych 

Wymagają zmiany w formie aneksu. 



Procedura realizacji projektu 
ETAP 4: Przekazanie dokumentów do rozliczenia i wypłaty 
dotacji • Wykonawca/Mieszkaniec przekazuje w celu rozliczenia inwestycji dokumenty 

określone w regulaminie w POK lub Urzędzie Gminy nie później niż w dniu 
zakończenia umowy 

• Lista dokumentów do rozliczenia: 
• Faktura VAT (jeśli wystawiano faktury częściowe lub zaliczkowe, konieczne jest przedstawienie 

wszystkich faktur), gdy faktura nie zawiera szczegółowych pozycji niezbędny jest kosztorys 
powykonawczy, 

• Potwierdzenia zapłaty, 

• Protokół zdawczo-odbiorczy, 

• Specyfikacja urządzenia, 

• Kopia warunków przyłączeniowych, 

• Oświadczenie o numerze rachunku bankowego do wykonania przelewu. 

• Do rozliczenia składane są kopie dokumentów oraz oryginał faktury VAT, 
oryginały zostaną zweryfikowane podczas odbioru. 

 



Procedura realizacji projektu 
ETAP 5: Odbiór końcowy i ostateczna wypłata dotacji 

 

• W odbiorze uczestniczą: 

• Wykonawca 

• Mieszkaniec (inwestor określony w umowie lub pełnomocnik – wymagane 
jest pełnomocnictwo) 

• Operator/ Przedstawiciel Gminy 

• Poprawnie przeprowadzony odbiór gwarantuje wypłatę pozostałej 
części dotacji. 



Procedura realizacji projektu 

• Najważniejsze postawienia: 

• konieczność pokrycia 35% wkładu własnego w ramach projektu, możliwa 
większa wpłata w przypadku VAT 23% 

• utrzymanie trwałości projektu przez okres 5 lat, 

• obowiązkowe ubezpieczenie instalacji w okresie trwałości (5 lat) 
stanowiące obowiązek mieszkańca (użytkownika) w ramach ubezpieczenia 
nieruchomości, 

• udostępnienie Gminie (Wnioskodawcy) informacji niezbędnych do 
monitorowania wskaźników w ramach projektu – np. zużycie energii 
elektrycznej, zdjęcia instalacji, udostępnianie danych w okresie trwałości 
projektu poprzez transmisję online z instalacji. 



Charakterystyka techniczna 
panele fotowoltaiczne 

• Podstawowe parametry instalacji: 

• moduły monokrystaliczne posadowione na konstrukcji wsporczej opisanej w 
dokumentacji projektowej  dopasowanej do danego rodzaju i poszycia dachu 

• 1 moduł instalacji obecnie na rynku to moduł o mocy 305 Wp,  

• wymiary modułu (panelu): około 985 x 1672 x 40 mm (szerokość x wysokość 
x grubość; tolerancja: szer.: +/-15 mm; wys.: +17 mm/- 0 mm; grub.: +/-5 
mm), 

• sprawność modułu: min. 18,5 %, 

• spadek mocy w ciągu okresu użytkowania: od 0,5% do 1% na rok, 

• gwarancja mocy: 25 lat, 

• gwarancja producenta: min. 10 lat. 



Szacowane koszty instalacji  
- panele fotowoltaiczne PV 

Instalacja: 3 kWp  

Zakładany  koszt instalacji PV za 1 kWp: 5500,00 złotych brutto, nie więcej niż 13 048,39 zł 
brutto 

Przykładowa instalacja: 

• Łączny koszt instalacji o mocy 3 kWp: 

3 kWp x 5500 złotych = 16 500 zł brutto przy 8% VAT 

             

Podział na dotację i wkład własny: 

• Dotacja – 65% - 10 725 złotych  

• Wkład własny – 35% - 5 775 zł przy 8% VAT 



Okres zwrotu inwestycji panele fotowoltaiczne 

• Szacowany koszt inwestycji 3 kWp – 16 500,00 złotych brutto, 

• Produkcja energii z instalacji w ciągu roku:  

• około 3000 kWh/rok (zakładamy 3 kWp x  1000 kWh/rok), 

• Zakładamy, że instalacja została zoptymalizowana pod potrzeby gospodarstwa 
domowego 

• Rozliczanie bilansu wyprodukowanej i zużytej energii w ramach systemu opustów 80/20 
dla instalacji prosumenckich. 

• Roczne zużycie energii gospodarstwa domowego: 3000 kWh/rok, 

• Łączny rachunek za energię do tej pory : 1800 zł/rok 

• Zużycie na potrzeby własne: 50%, zamagazynowanie nadwyżek energii w sieci – 50%, 
energia, którą należy dokupić – 300 kWh/ rok. 

• Łączny dopłata  za energię pobraną z sieci 180 zł/rok, 

• Oszczędność w ciągu roku: 1620 zł/rok, 



Okres zwrotu inwestycji panele fotowoltaiczne 

• Okres zwrotu inwestycji (prosty): 

• 16 500,00 zł/rok, w tym:  

• 65% kosztów kwalifikowanych, tj. 10 725 zł finansowane jest z dotacji, 

• 35% kosztów kwalifikowanych, tj. 5 775 zł finansowane jako wkład własny mieszkańca, 

 

• Wydatek mieszkańca wynosi: 5 775 złotych 

 

• Inwestycja zwróci się po 23 miesiącach: 

• 5 775 zł / 1620 zł/rok = około 43 miesiącach, 

• przy założeniu braku podwyżek energii elektrycznej, 
w przypadku planowany podwyżek zwrot będzie krótszy. 



DANE KONTAKTOWE 

• ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. 

• Adres: ul. Lompy 7/3, Katowice, 

• Kontaktu ws. projektu: 

• Gmina Boronów 

• E-mail do kontaktu: gmina@atsys.pl, tel. 691 150 417, 691 150 294 

• Szczegółowe informacje: www.niskaemisja.pl (dokumenty do pobrania: załączniki 
wraz z listą wykonawców) 

 

 

mailto:gmina@atsys.pl
http://www.niskaemisja.pl/


Dziękujemy za uwagę! 


