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PROGRAM DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA 

PN. „ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH” 

 

I. Podstawy prawne udzielania dofinansowania: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska  

 (Dz. U. z 2008 roku nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

3. Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. 

 

II. Cel programu: 

1. Propagowanie odnawialnych źródeł energii. 

2. Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji. 

 

III. Uczestnicy programu: 

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące na swoim terenie działania mające na celu 

propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii 

służących ograniczeniu niskiej emisji. 

Jednostka samorządu terytorialnego ma możliwość złożenia wniosku obejmującego zarówno 

obiekty stanowiące własność bądź będące w dysponowaniu osób fizycznych jak i obiekty, do 

których gmina posiada prawo do dysponowania. 

 

IV. W ramach programu realizowane mogą być: 

 inwestycje realizowane na terenie województwa mazowieckiego, 

 inwestycje przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj. posiadające 

wymagane prawem, kluczowe dla swojej kategorii pozwolenia lub zgłoszenia. 

 

Do programu nie mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zakończone. Środki Funduszu mogą być 

przeznaczone na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez beneficjentów, powstałych po 

dniu podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dofinansowania. Ponadto efekty 

realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. 

 

V. Termin naboru wniosków: 

Terminy składania wniosków – zgodnie z kalendarium ogłaszanym przez Fundusz. 

Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się wg kolejności złożenia kompletnego wniosku.  

O terminowości decyduje data wpłynięcia dokumentacji do WFOŚiGW w Warszawie  

(tzn. do Biura Funduszu lub Wydziałów Zamiejscowych). 

 

VI. Alokacja środków: 

Alokacja środków zostanie ustalona przez Zarząd Funduszu i ogłoszona na stronie 

internetowej. 
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VII. Forma zgłoszenia: 

Zgłoszenie przedsięwzięcia należy dokonać w formie pisemnego wniosku wraz 

z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.wfosigw.pl 

 

VIII. Forma dofinansowania: 

 dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty stanowić będą środki 

własne samorządu terytorialnego lub mieszkańców, 

 jednostkowy koszt kwalifikowany możliwy do dofinansowania ze środków Funduszu 

nie może przekroczyć 2.300 zł/m
2
 powierzchni całkowitej kolektora. W przypadku 

przekroczenia powyższej kwoty ulega zmniejszeniu kwota dofinansowania, 

 jeśli część budynku, na którym montowane będą kolektory słoneczne wykorzystywana 

jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się 

proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności 

gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku (np. jeżeli działalność gospodarcza 

prowadzona jest na 30% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane pomniejsza 

się o 30%), 

 w przypadku gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na powierzchni 

przekraczającej 50% budynku, na którym montowane będą kolektory słoneczne 

to przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. 

Zakres rzeczowy zadania objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu nie może być 

finansowany z innych środków publicznych krajowych lub środków unijnych. 

 

Wypłata dotacji nastąpi po uprzednim złożeniu przez beneficjenta: 

 rozliczenia dotacji zgodnie z „Instrukcją rozliczenia…”  obowiązującą w Funduszu, 

 zobowiązania (w formie oświadczenia) do sprawowania nadzoru nad eksploatacją 

instalacji solarnej przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zakończenia inwestycji, 

 zobowiązania (w formie oświadczenia) właścicieli/użytkowników nieruchomości 

do eksploatacji instalacji solarnej przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zakończenia 

inwestycji, 

 oświadczenia wykonawcy prac, że roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo 

i gwarantują prawidłową pracę urządzenia (wraz z wypełnionym drukiem gwarancji). 

 

IX. Koszty kwalifikowane 

 koszt zakupu nowych instalacji kolektorów słonecznych (tzn. kolektora słonecznego, 

zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki), 

 koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych, 

 koszt innych materiałów i urządzeń, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowej 

pracy całej instalacji, 

 koszt przygotowania dokumentacji technicznej, 

 podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

lub ubieganie się o zwrot VAT podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym. 
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X. Uwagi końcowe: 

 miernikiem osiągnięcia efektu ekologicznego jest powierzchnia całkowita kolektora 

słonecznego w m
2
, 

 w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostek samorządu 

terytorialnego podmiotem udzielającym dotacji ostatecznemu odbiorcy zobowiązanym 

do zastosowania przepisów prawa podatkowego jest dotowana jednostka samorządu 

terytorialnego, 

 w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu 

terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych 

odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, 

zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania 

oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej 

sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego. 


