
INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA PROJEKTU 

W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 Gmina Jabłoń 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły na biomasę (pellet drzewny, 

holzgas), pompy ciepła do ogrzewania budynku mieszkalnego, pompy ciepła przygotowujące ciepłą wodę użytkową). Oferowane 

dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych (kwoty netto). 

Ogólne informacje i wytyczne w zakresie naboru wniosków jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do projektu: 

 

1. Deklarację oraz wniosek o dofinansowanie do instalacji OZE należy złożyć osobiście na odpowiednim formularzu udostępnionym przez 

Urząd Gminy wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie do 7 czerwca 2019 r. Miejsce przyjmowania wniosków: sekretariat - pokój 

nr 4 w Urzędzie Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27; 21-205 Jabłoń. 

2. Wnioskodawca musi być musi spełniać następujące kryteria: 

a) być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na terenie Gminy Jabłoń, na której planowany jest montaż instalacji 

– w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele 

projektu (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo); 

b) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – budynki, które aktualnie są na etapie 

zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.; 

c) nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, 

opłat za wodę, ścieki odbiór odpadów komunalnych itd.; 

3. Koszty podatku VAT nie stanowią wartości dofinansowania i będą pokryte przez mieszkańca. Stawka podatku VAT będzie wynosiła 

8% w przypadku instalacji montowanych wewnątrz lub na budynku mieszkalnym oraz 23% poza budynkiem mieszkalnym (na gruncie, 

garażu, budynku gospodarczym itd.). 

4. Szczegółowe warunki wzięcia udziału w projekcie z podziałem na poszczególne źródła energii znajdują się we wnioskach. 

5. Złożenie wniosku do Urzędu Gminy Jabłoń o dofinansowanie do instalacji OZE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie na 

etapie odbioru wykonanej instalacji aktualnych pozytywnych badań technicznych instalacji elektrycznej. Badania techniczne zostaną 

wykonane na koszt i zlecenie użytkownika instalacji. Szczegóły badań zostaną określone w umowie. 

6. Koszty, które mieszkańcy będą musieli ponieść za udział w projekcie zależą od wielkości instalacji OZE. 

7. W przypadku składania wniosku o dofinansowanie do instalacji OZE na montaż instalacji pompy ciepła wykorzystywanej do ogrzewania 

budynku mieszkalnego typu ziemia-powietrze niezbędnym załącznikiem do wniosku będzie „Świadectwo charakterystyki energetycznej 

budynku”. Świadectwo zostanie wykonane na koszt własny wnioskodawcy. Aby skorzystać z dofinansowania, wskaźnik rocznego 



zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną badanego budynku mieszkalnego (EP) musi być równy lub mniejszy od 120 kWh/m² x 

rok).   

8. Szacunkową wartość instalacji oraz wkład własny przedstawia poniższa tabela: 

Rodzaj instalacji Koszt brutto dla instalacji 

montowanych na dachu 

lub elewacji budynku 

mieszkalnego (lub w 

budynku) – VAT 8% 

(w zł) 

Koszt brutto dla 

instalacji montowanych 

na dachu lub elewacji 

budynku 

gospodarczego i na 

gruncie – VAT 23% 

(w zł) 

Szacowany wkład 

własny mieszkańca  

ok 25% ceny instalacji 

(przy VAT 8%), 

(w zł) 

Szacowany wkład 

własny mieszkańca  

ok 35% ceny instalacji 

(przy VAT 23%), 

(w zł) 

Instalacja fotowoltaiczna – 3 kW 16 200,00 18 450,00 4 050,00 6 457,50 

Instalacja fotowoltaiczna – 4 kW 21 600,00 24 600,00 5 400,00 8 610,00 

Instalacja solarna – 2 panelowa 9 720,00 11 070,00 2 430,00 3 874,50 

Instalacja solarna – 3 panelowa 10 800,00 12 300,00 2 700,00 4 305,00 

Instalacja kotła na pellet drzewny – 20 kW 16 740,00 - 4 185,00 - 

Instalacja kotła na pellet drzewny – 25 kW 19 980,00 - 4 995,00 - 

Instalacja kotła na holzgas – 16 kW 22 680,00 - 5 670,00 - 

Instalacja kotła na holzgas – 24 kW 23 760,00 - 5 940,00 - 

Instalacja pompy ciepła do ogrzewania 

budynku mieszkalnego  

typu ziemia-powietrze 

66 960,00 - 

 

16 740,00 

 

- 

Instalacja pompy ciepła przygotowującej 

ciepłą wodę użytkową 
11 880,00 - 2 970,00 - 

 

9. Powyższe wyliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy i poglądowy i mogą ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.  

10. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji  

w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.  

11. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń Gmina opracuje wniosek  

o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie skierowany do realizacji. 

 


