
GMINNY PROGRAM DOFINANSOWAŃ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH oraz 

INSTALACJI ZWIĄZANYCH Z OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 

Żródło: 

https://www.google.pl/search?q=fotowoltaika&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO88DrufDZAhWqMewKHeiWD8sQ_AUICigB

&biw=1366&bih=654#imgrc=VgWYVUR7cS76BM: 

Gmina Skarbimierz zgodnie z Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 

2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz, udziela dofinansowań do zakupu 

oraz montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów elektrycznych, paneli grzewczych, 

małych elektrowni wiatrowych. 

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie Wniosku stanowiącego załącznik do w/w 

uchwały. Do Wniosku należy dostarczyć następujące załączniki: 

1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu 

mieszkalnego, którego dotyczy wniosek, 

2. W przypadku współwłaścicieli należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na 

realizację inwestycji, 

3. Kopia faktury VAT na zakup oraz montaż instalacji (kopia wraz z oryginałem do wglądu), 

4. Protokół odbioru instalacji (kopia), 

 Obecnie instalacja fotowoltaiczna jest najtańszym źródłem energii elektrycznej, 

produkowanym w dzień, kiedy jest największe zapotrzebowanie na tą energię, dlatego nie 

przyczynia się to zakłóceń w sieci dystrybutora.      



 

Źródło: 

https://www.google.pl/search?q=fotowoltaika&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO88DrufDZAhWqMewKHeiWD8sQ_AUICigB

&biw=1366&bih=654#imgrc=nt0WVwsIv5U9FM: 

W ustawie „o odnawialnych źródłach energii”, ustawodawca określił zasady i warunki 

wytwarzania energii elektrycznej przez „prosumenta” na własne potrzeby. Zakład energetyczny 

(dystrybutor) dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, 

wyprodukowanej przez właścicieli budynków, w stosunku 1 do 0,8 w instalacji do 10kWh, a w 

instalacji    od 10 kWh do 40 kWh w stosunku 1 do 0,7. 

Wysokość dofinansowania dla jednego wnioskodawcy wynosi (dla wszystkich instalacji 

wymienionych w § 1 w/w uchwały):  

1. Dla osób fizycznych, przedsiębiorców i osób prawnych 40 %, jednak nie więcej niż 

15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)  na budynek.  

2. Dla wspólnot mieszkaniowych 40 %, jednak nie więcej niż 4.000 zł (cztery tysiące 

złotych) na rodzinę. 

3.           Dla Kościołów i Związków Wyznaniowych 100 %, jednak nie więcej niż 120.000,00 zł 

( sto dwadzieścia tysięcy złotych) 

 



Dofinansowanie udzielane jest również na kotły na paliwa stałe V generacji, kotły na olej opałowy, 

piece gazowe oraz przyłącza gazowe po 2.000,00 zł, jednak nie więcej niż koszt zakupu. 

Wybór Wykonawcy jest dowolny. 

 

Procedura otrzymania dofinansowania z Gminnego Programu 

Dofinansowania Instalacji Fotowoltaicznych 

1. Wnioskodawca przedkłada osobiście lub za pośrednictwem poczty Wniosek o 

dofinansowania wraz z wymaganymi załącznikami, 

2. Komisja ds. weryfikacji wniosków sprawdza Wniosek oraz załączniki pod względem 

formalnym, 

3. Członkowie Komisji weryfikują w terenie fizyczne wykonanie przedmiotowej instalacji, 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Komisja sporządza pismo informujące 

Wnioskodawcę o przebiegu procesu weryfikacyjnego,  wysokości przyznanej dotacji oraz o 

terminie podpisania Umowy o dofinansowanie w Urzędzie Gminy Skarbimierz, 

5. Wnioskodawca podpisuje w/w Umowę o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, 

6. Od daty podpisania Umowy o dofinansowanie w terminie 14 dni środki finansowe w niej 

określone zostaną przekazane na konto bankowe Wnioskodawcy. 

 

 

 


