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Korzyści z fotowoltaiki w świetle nowych zasad

Wszystko, co powinieneś wiedzieć
o nowym systemie rozliczeń



W ciągu kilku ostatnich lat w Polsce nastąpił 
bardzo duży przyrost instalacji fotowoltaicz-
nych. W 2020 roku przyrost mocy instalacji 
fotowoltaicznych wyniósł 2,4 GW, natomiast 
2021 rok okazał się jeszcze lepszy, gdzie przy-
rost wyniósł aż 3,7 GW a łączna moc zainsta-
lowana oscylowała w okolicy 7,67 GW. Infor-
macje z końca pierwszego kwartału 2022 roku 
pokazują na moc osiągniętą na poziomie 9,4 
GW. (Dane IEO, maj 2022). Rozwój rynku fo-
towoltaicznego w takim tempie oraz obowią-
zek wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej wymusiły konieczność zmian w 
funkcjonującym dotychczas systemie rozliczeń 
prosumentów.
Wprowadzenie takich zmian, a głównie sys-
temu net-bilingu, wzbudza wiele obaw  
o opłacalność inwestowania w instalacje foto-
woltaiczne w głównej mierze wśród klientów 
indywidualnych. Nowy system rozliczeń opie-
ra się na innym mechanizmie, a jego niezna-
jomość może budzić wątpliwości i wiele obaw. 
Z kolei eksperci działający w branży są zdania, 
że fotowoltaika nadal jest korzystnym i opłacal-
nym źródłem energii dla gospodarstw domo-
wych.

TERMOFOL z myślą o osobach, 
które rozważają montaż insta-
lacji fotowoltaicznej opracował 
poradnik „Korzyści z fotowoltaiki 
w świetle nowych zasad”. Obja-
śnione zostały w nim nowe zasa-
dy rozliczeń oraz inne niedawno 
wprowadzone rozwiązania dla 
prosumentów. Znajdują się rów-
nież w nim informacje na temat 
możliwości dofinansowania in-
stalacji fotowoltaicznych, w tym 
zasady działania programu „Mój 
Prąd 4.0” i „Czyste Powietrze”.



Nowe zasady dla prosumentów – co się zmieniło

1 kwietnia 2022 roku weszły w życie przepisy, które zmieniły warunki działania rynku fotowoltaicznego 
w Polsce. Najbardziej omawiane było wprowadzenie nowego systemu rozliczeń, lecz nie jest to jedyna 
zmiana dla prosumentów. Do innych zmian należą wprowadzenie takich rozwiązań jak: prosument 
zbiorowy oraz prosument wirtualny. Zmiany są wprowadzane etapami, a w rzeczywistości zmiany 
wprowadzone od 1 kwietnia 2022 roku w pełnym wymiarze zaczną obowiązywać dopiero od 1 lipca 
2024 roku.

Najważniejsza z punktu widzenia prosumentów jest zmiana sposobu rozliczeń, system opustów został 
zastąpiony net-billingiem. Skutkiem tego, wszystkie osoby które po wejściu w życie nowych przepisów 
zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej nie będą miały możliwości rozliczania się w dotych-
czasowy sposób, za pomocą systemu opustów. Prosumenci, którzy po 31 marca 2022 roku złożyli 
wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, będą rozliczani w 
systemie net-billingu.

Na czym polega net-billing

Net-billing to system rozliczeń który stosowany jest już w innych krajach europejskich (np. Portugalia, 
Włochy). W tym systemie prosument jest aktywnym uczestnikiem rynku, oznacza to że energię której 
nie zużyje na bieżąco – sprzedaje, a kupuje gdy instalacja fotowoltaiczna nie pokrywa zapotrzebowa-
nia. 
Jest to najważniejsza różnica między systemem opustów a net-billingiem. W systemie opustów prosu-
ment oddaje nadwyżki energii do sieci, a odbiera je w momencie zapotrzebowania. Ilość energii wpro-
wadzonej do sieci, którą prosument może w tym systemie odebrać za darmo zależy bezpośrednio od 
mocy instalacji i wynosi odpowiednio:

• Instalacje do 10 kWp

0,8 kWh za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci

• Instalacje powyżej 10 kWp

0,7 kWh za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci

Z kolei w net-billingu nie jest istotne, jaka jest moc instalacji. Dla każdego istnieje taka sama zasada 
rozliczenia, sprzedaje się nadwyżki energii, a kupuje się ją, gdy jest ona potrzebna. 

Net-billing bazuje na wartościowym (zł), a nie ilościowym (kWh) jak w systemie opustów sposo-
bie rozliczeń energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci oraz energii pobranej 
z sieci.

Okres wejścia zmian w życie

Wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku nie oznacza, że wszystkie instalacje zgłoszone po tym 
czasie do OSD były od razu rozliczane w systemie net-billingu, zmiany były wprowadzane etapami.

Etap I – okres przejściowy

Od kwietnia do czerwca 2022 roku system net-billingu nie był jeszcze aktywny, osoby, które w tym 
okresie zgłosiły instalację fotowoltaiczną do OSD były przejściowo rozliczane w systemie opustów. Po 
zakończeniu okresu przejściowego automatycznie przeszły na net-billing.



Etap II – Net-billing – ceny miesięczne

W tym okresie prosumenci będą rozliczani w systemie net-billingu opartym na cenach miesięcznych, 
które będą średnią ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca.

Etap III – Net-billing – ceny godzinowe

Ostatni etap wprowadzenia net-billingu w Polsce, prosumenci będą mogli rozliczyć nadwyżki energii 
wyprodukowane przez instalacje fotowoltaiczne na podstawie taryf dynamicznych – zgodnie z cenami 
godzinowymi. Od tej chwili funkcjonować będzie osobne rozliczenie wprowadzonej i pobranej energii 
z sieci.

Cena energii wprowadzonej – zostanie ustalana na podstawie ceny giełdowej godzinowej na rynkach 
dnia następnego, regulowana będzie przez PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który pełni rolę 
operatora rynku informacji energii.

Cena energii pobieranej z sieci – zostanie ustalana według taryfy sprzedawcy.

Funkcjonowanie nowego systemu rozliczeń w praktyce

Generowana przez instalację fotowoltaiczną energia może być wykorzystywana na bieżąco, natomiast 
nadwyżka energii, której prosument nie zużyje w czasie rzeczywistym jest sprzedawana do sieci. Uzy-
skane ze sprzedaży energii środki trafiają do tzw. Depozytu prosumenckiego. Mogą być one wykorzy-
stane na potrzeby zakupu energii z sieci, gdy zapotrzebowanie na energię jest większe niż ilość energii 
wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną (np. wieczorem).

Nowy system rozliczeń charakteryzuje się tym, że każdy właściciel instalacji fotowoltaicznej posiada 
konto prosumenta, które prowadzi sprzedawca energii. Konto służy do rozliczenia nadwyżek energii 
wprowadzonej i pobranej z sieci.

Zmiana przepisów wprowadziła pojęcie depozytu prosumenckiego, jest to wirtualny portfel 
prosumenta.

Ilość środków zgromadzonych w depozycie prosumenckim może być rozliczana na koncie prosumenc-
kim przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt.

Co z nadpłatą zgromadzoną przez prosumenta?

Net-billing zakłada, że prosument może wykorzystywać nadpłaty (za sprzedaż energii oddanej do sie-
ci) przez 12 miesięcy. Jeżeli kwota ta nie zostanie wykorzystana na zakup energii, prosument może 
uzyskać jej zwrot od sprzedawcy, jednak w ilości nie wyższej niż 20% wartości energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym którego dotyczy zwrot nadpłaty. Takie rozwiązanie 
umożliwi zwolnienie od podatku dochodowego przychodów prosumentów pochodzących z nadpłaty.

Trafią tam środki zgromadzone ze sprzedaży energii  
Pobierane z niego będą środki za zakup energii



Kogo obejmują zmiany 

Zmiany na nowy system rozliczeń obejmują wszystkich inwestorów, którzy przyłączyli instalacje foto-
woltaiczne po 1 kwietnia 2022 roku. Istnieje możliwość wyboru net-billingu przez każdego prosumen-
ta, który zamontował instalację przed 1 kwietnia 2022 roku. Decyzja o przejściu na ten system rozli-
czenia jest nieodwracalna, oznacza to, że po wyborze nowego sposobu rozliczania nie ma możliwości 
przejścia z powrotem na stary system rozliczeń.

Ustawa zapewnia osobom, które złożyły wniosek do OSD do 31 marca 2022 roku, rozliczanie się 
w systemie opustów przez 15 lat od momentu przyłączenia instalacji do sieci.

Według nowelizacji ustawy OZE, niektórzy prosumenci, którzy zamontują instalacje fotowoltaiczne do 
31 grudnia 2023 roku, będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat. Dotyczy do instalacji 
zgłoszonych do OSD do 31 grudnia 2023 roku, której właściciel jednocześnie do 31 marca 2022 roku 
podpisał umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej instalacji z jednostką samorządu terytorial-
nego lub innym podmiotem realizującym projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu 
operacyjnego.

Prosument na starych i nowych zasadach

Prosument w systemie opustów

• Rozlicza energię generowaną przez instalację fotowoltaiczną  
w systemie opustów przez 15 lat od momentu przyłączenia instalacji  
fotowoltaicznej do sieci
• Nie jest obciążany opłatami za część kosztów dystrybucji
• Ma opcję odbioru nadwyżek wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy
• Ma możliwość zmiany systemu rozliczenia na net-billing

Prosument w systemie net-billingu

• Aktywny uczestnik rynku energii, rozliczający wyprodukowaną energię w tym systemie przez 15 lat
• Ponosi koszt wszystkich opłat dystrybucyjnych, depozyt nie pokrywa tych opłat
• Ma opcję rozliczania wartości nadwyżek wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy
• Jest zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT

Nowe przepisy prawne nie nakładają na prosumentów rozliczających się w systemie opustów żadnych 
dodatkowych obowiązków. Oznacza to, że nie muszą składać dodatkowych oświadczeń, aby pozostać 
w systemie opustów.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy prosument dobrowolnie chce zmienić system na net-billing, zobowiąza-
ny jest wtedy do złożenia oświadczenia do swojego sprzedawcy energii.

Prosument wirtualny 

Prosumentem wirtualnym jest producent energii, który wykorzystuje energię wyprodukowaną przez 
instalację fotowoltaiczną na potrzeby własne, istotną różnicą jest to że instalacja ta zamontowana jest 
w innym miejscu niż miejsce poboru energii.
Jest to korzystne rozwiązanie, dla osób które chcą wytwarzać energię z OZE, ale nie mają możliwości 
montażowych instalacji fotowoltaicznej w miejscu poboru energii. Z rozwiązania tego będą mogli ko-
rzystać np. mieszkańcy miast – mieszkający w blokach. Regulacje dotyczące prosumenta wirtualnego 
wchodzą w życie z dniem 2 lipca 2024 roku.



Prosument zbiorowy

Według nowelizacji ustawy o OZE od kwietnia 2022 roku zaczyna na rynku działać funkcja prosumenta 
zbiorowego, produkującego i wykorzystującego energię z instalacji fotowoltaicznej należącej do kon-
kretnego budynku wielolokalowego. 
Każda spółdzielnia mieszkaniowa może od wejścia tej nowelizacji po wybudowaniu instalacji fotowol-
taicznej przekazywać prąd właścicielom mieszkań należących do spółdzielni, a nie jak do tej pory wyko-
rzystywać go tylko do oświetlania części wspólnych.

System rozliczeń a rozbudowa instalacji 

Prawo do korzystania z systemu opustów mają również właściciele instalacji fotowoltaicznych zamon-
towanych przed 1 kwietnia 2022 roku, a chcących ją rozbudować po tym terminie. Przepisy zakładają, 
że jeśli instalacja fotowoltaiczna po rozbudowie nie będzie przekraczać mocy 50 kWp, to właściciel po 
jej przeprowadzeniu będzie mógł pozostać w systemie opustów. Warunkiem też jest brak konieczności 
zwiększania mocy umownej, co wiązałoby się z zawarciem nowej umowy z sprzedawcą.

Obowiązkiem każdego właściciela instalacji fotowoltaicznej dokonującego jej rozbudowy jest 
zgłoszenie faktu zmiany mocy instalacji do operatora sieci w przeciągu 14 dni. Niedopełnienie 
tego obowiązku grozi karą w wysokości 1000zł.

Ile można zaoszczędzić na instalacji fotowoltaicznej

Najważniejszym pytaniem, które zadaje sobie dzisiaj wielu potencjalnych inwestorów w instalacje foto-
woltaiczne jest to, jaka jest opłacalność tego typu inwestycji.
Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna, inwestycja w instalację fotowoltaiczną w systemie net-
-billingu dalej się opłaca. Najwięcej na tym rodzaju inwestycji mogą zyskać gospodarstwa domowe, 
maksymalizujące swoją autokonsumpcję, czyli bezpośrednie zużywanie energii z instalacji.

Poniżej przedstawimy przykłady opłacalności:

Przykład 1 Przykład 2

Inwestor Gospodarstwo domowe 3 osoby Gospodarstwo domowe 5 osób

Instalacja 3,90 kWp 9,75 kWp
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 

[kWh] 4200 12900

Energia wyprodukowana przez instalację PV 
[kWh] 4095 10240

Energia zużyta na bieżąco [kWh] 1024 2560
Energia sprzedana do sieci [kWh] 3071 7680
Energia kupiona z sieci [kWh] 3176 10340
Roczny koszt rachunków za energię bez instala-
cji PV [zł] 2940 9030

Roczny koszt rachunków za energię z instalacją 
PV [zł] 534,15 3014

Oszczędność w ciągu roku [zł] 2405,85 6016
Procent oszczędności 78% 50%



Im dokładniej dopasowana instalacja do rzeczywistego zużycia  
i większa pobór bezpośredni energii z instalacji, tym oszczędności 
z instalacji fotowoltaicznej rozliczanej w systemie net-billingu będą 
większe.

Okres zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną w systemie 
net-billingu

Czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę zależy od wysokości nakładów finansowych które poniesiemy, 
mogą się one znacznie różnić, w zależności od rodzaju i klasy zamontowanego sprzętu. Do obliczenia 
czasu zwrotu inwestycji duże znaczenie ma również sposób finansowania oraz otrzymane dotacje.
Na podstawie przykładu nr 1 z poprzedniej strony możemy przeanalizować okres zwrotu z takiej in-
westycji. 

Zakładamy, że koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,90 kWp to około 22 000 zł. Instalacja finanso-
wana ze środków własnych, skorzystanie z dotacji w ramach programu „Mój Prąd 4.0” w wysokości 
4000 zł. Uwzględniając dofinansowanie koszt instalacji to 18 000 zł. 

Roczne oszczędności na rachunkach za energię to 2405,85 zł, okres zwrotu tej inwestycji wynosi w 
przybliżeniu 7,5 roku. Jeśli inwestor połączy dofinansowanie z programu „Mój Prąd” z innymi opcjami 
wsparcia jak np. ulga termomodernizacyjna, to okres zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną 
będzie jeszcze krótszy.



Obecne dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych

Inwestycja w fotowoltaikę jest często dużym obciążeniem dla domowego budżetu, koszt montażu in-
stalacji fotowoltaicznej wynosi średnio 25-30tys. zł (zależne od mocy instalacji). Z tego powodu od 
kilku lat ogromną popularnością cieszą się programy wsparcia dla montażu instalacji fotowoltaicznych. 
Są one bardzo ważnym impulsem do rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce. W obecnej chwili in-
westorzy planujący montaż instalacji fotowoltaicznej mogą korzystać z kilku źródeł dofinansowania. 
Zdecydowanie najpopularniejszym z nich jest program „Mój Prąd’ którego czwarta edycja została uru-
chomiona 15 kwietnia 2022 roku. Do innych opcji dofinansowań należą: Program „Czyste Powietrze”, 
ulga termomodernizacyjna, indywidualne programy prowadzone przez władze lokalne.

Mój Prąd 4.0 

Kolejna odsłona programu „Mój Prąd” skierowana jest do przyszłych i obecnych prosumentów. Ma na 
celu wsparcie rozwoju fotowoltaiki w Polsce oraz promowanie nowego systemu rozliczeń a także za-
chęcić prosumentów do inwestycji zwiększających autokonsumpcję prądu.

Z dotacji w ramach programu „Mój Prąd 4.0” mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby rozliczane  
w systemie net-billingu.

Co może być objęte dofinansowaniem w programie „Mój Prąd 4.0”:

• zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych (bez kosztów 
zakupu i montażu licznika);
• zakup, montaż, transport urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej;
•  zakup, montaż, transport urządzeń służących magazynowaniu ciepła;
• zakup, montaż transport urządzeń do zarządzania energią.

Urządzenia służące magazynowaniu ciepła, na które można otrzymać dofinansowanie:

• zasobniki c.w.u. zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny;
• zasobniki c.w.u. z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny;
• bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno komplet-
ne urządzenie;
• pompa ciepła typu powietrze/woda, tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do 
c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

Urządzenie służące do magazynowania energii, na które można uzyskać dofinansowanie:

• magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh przy założeniu, że jego 
cena za 1 kWh pojemności nie przekracza 4000 zł.
W jakim zakresie inwestycji można złożyć wniosek o dofinansowanie?
• Wyłącznie na instalację fotowoltaiczną
• Wyłącznie dodatkowe urządzenie
• Instalację fotowoltaiczną z dodatkowym urządzeniem przewidzianym w programie

DOFINANSOWANIE 
DO INSTALACJI  
FOTOWOLTAICZNYCH



Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać
w programie „Mój Prąd 4.0”?

ZAMONTOWAŁEM FOTOWOLTAIKĘ
PRZED 1 kwietnia 2022 roku

o mocy od 2 do 10 kW w systemie opustów

ZAMONTOWAŁEM FOTOWOLTAIKĘ
PO 1 kwietnia 2022 roku

o mocy od 2 do 10 kW w systemie net-billingu

PROSUMENT

OTRZYMAŁEM/AM DOFINANSOWANIE
zewnętrzne do PV

NIE OTRZYMAŁEM/AM DOFINANSOWANIA
zewnętrznego do PV

(nie wliczając ulgi termomodernizacyjnej)

PRZECHODZĘ
na net-billing i dokupuję
dodatkowe urządzenie

PRZECHODZĘ
na net-billing
i NIE DOKUPUJĘ

dodatkowego urządzenia

PRZECHODZĘ
na net-billing

i DOKUPUJĘ
dodatkowe urządzenie

Możesz otrzymać
2000 zł

dodatkowego
dofinansowania

do instalacji

Możesz otrzymać
dofinansowanie

do samej
instalacji

do 4000 zł

Możesz otrzymać
do 5000 zł

dofinansowania
do instalacji

KUPUJĘ
Magazyn ciepła

KUPUJĘ
Magazyn energii

Wysokość
dofinansowania

do 5000 zł

Wysokość
dofinansowania

do 7500 zł

DOBIERAM SYSTEM
zarządzania energią

DOBIERAM SYSTEM
zarządzania energią

Zyskuję do 3000 zł
dofinansowania

Zyskuję do 3000 zł
dofinansowania

KUPUJĘ
Magazyn ciepła

KUPUJĘ
Magazyn energii

Wysokość
dofinansowania

do 5000 zł

Wysokość
dofinansowania

do 7500 zł

Chcę otrzymać dofinansowanie wyłącznie
do instalacji fotowoltaicznej

Chcę otrzymać dofinansowanie do instalacji
fotowoltaicznej i dodatkowego urządzenia

Możesz otrzymać
do 4000 zł

dofinansowania

Możesz otrzymać
do 5000 zł

dofinansowania do instalacji

KUPUJĘ
Magazyn ciepła

KUPUJĘ
Magazyn energii

Wysokość
dofinansowania

do 5000 zł

Wysokość
dofinansowania

do 7500 zł

DOBIERAM SYSTEM
zarządzania energią

Zyskuję do 3000 zł
dofinansowania

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie  
jest podpisana umowa kompleksowa ze sprzedawcą energii.

C H R O N I M Y  P L A N E T Ę

„Mój Prąd 4.0” nie obejmuje dofinansowania do rozbudowy czy przebudowy już istniejących insta-
lacji fotowoltaicznych. Niezależnie czy przebudowa ta polega na zwiększeniu liczby modułów foto-
woltaicznych czy też podłączenia kolejnej instalacji z osobnym falownikiem do tego samego punktu 
poboru energii.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd 4.0” można składać od 15 kwietnia
do 22 grudnia 2022 roku (z możliwością przedłużenia), lub do wyczerpania środków.



Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od dochodu wszelkich wydatków poniesionych 
na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, prowadzonych na jednorodzinnych budynkach 
mieszkalnych. Wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji obniżają wyso-
kość podatku dochodowego (PIT) koniecznego do zapłacenia do urzędu skarbowego. Uldze podle-
gają przedsięwzięcia, które poprawiają efektywność energetyczną budynku, czyli m.in. wymiana źró-
dła ciepła (np. montaż pompy ciepła), ocieplenie domu (termomodernizacja elewacji, wymiana okien  
i drzwi wejściowych) czy montaż instalacji fotowoltaicznej (odliczyć można koszt kompleksowego zakupu  
i montażu paneli fotowoltaicznych). 

Ulga termomodernizacyjna na instalację fotowoltaiczną przysługuje osobom fizycznym, których docho-
dy są opodatkowane według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17%  
i 32%) bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Aby skorzystać z ulgi na fotowolta-
ikę, trzeba spełniać 4 warunki:

• być właścicielem modernizowanej nieruchomości,
• budynek musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym,
• inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym został wyniesiony wydatek.
• Budynek musi być odebrany (zakończona budowa).

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Cel programu
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę przesta-
rzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Budżet wynosi 103 mld zł.

Do kogo adresowany jest program

Program adresowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wy-
odrębnioną księgą wieczystą. Jeśli w budynku mieści się miejsce wykonywania działalno-
ści gospodarczej i zajmuje ono ponad 30% powierzchni, to dotacja nie należy się. 

Warunkiem podstawowym do przystąpienia jest to, aby roczny 
dochód wnioskodawcy nie przekraczał 100 tys. zł.



Na co można uzyskać dofinansowanie

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł cie-
pła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku.

Jeśli w budynku jest już zainstalowane efektywne źródło ciepła, to nie ma moż-
liwości skorzystania z dotacji na instalację fotowoltaiczną. Co ważne, wniosko-
dawca musi być stroną umowy kompleksowej z OSD, wsparcie przysługuje dla 
instalacji o mocy od 2kWp do 10kWp.

Nie można uzyskać z tego programu dofinansowania na rozbudowę już istnieją-
cej instalcji, wysokość dofinansowania jest na poziomie 50 % poniesionych kosz-
tów, lecz nie więcej niż 5000 zł. Wniosek trzeba złożyć do odpowiedniego dla 
miejsca inwestycji wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.



TERMOFOL
FOTOWOLTAIKA

Nasze realizacje

Łodź � Brzączowice � Celestynów � Mazury � Żarów � Targowisko � Lwówek Śląski � Skawina
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