
 

 

 

Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące konkursu do Działania 5.2 Rozwój 
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (kolektory słoneczne) : 

 
1. Kto  może  aplikować  do  konkursu  na  kolektory  słoneczne,  czy  może  to  być  osoba 

prywatna bądź Stowarzyszenie?  
Zgodnie  z  zapisami  regulaminu  konkursu  aplikować  mogą  jedynie  podmioty  które  są:  
1)Jednostkami  samorządu  terytorialnego,  ich  związkami,  porozumieniami  i  ich 
stowarzyszeniami 
2) Jednostkami organizacyjnymi jst posiadające osobowość prawną. 

2.  Czy istnieje możliwość dofinansowanie montażu solarnego dogrzewania ciepłej wody na 
budynku mieszkalnym należącym do parafii, w którym zamieszkuje proboszcz, a  jest  to 
budynek oddzielony od kościoła? 
W  związku  z  faktem,  iż  obiekt  mieszkalny  należy  do  Parafii,  czyli  do  podmiotu 
posiadającego osobowość prawną, nie będzie formalnej możliwości udziału tego obiektu w 
projekcie,  gdyż  umowa  użyczenia  kolektorów  powinna  być  zawarta  pomiędzy  gminą  a 
osobą fizyczną. W tej sytuacji Proboszcz nie będzie dysponentem majątku i nie będzie mógł 
zawierać tego typu zobowiązań. To samo tyczy się  innych rodzajów mieszkań służbowych, 
których  właścicielem  jest  instytucja/podmiot  np.  leśniczówki,  których  właścicielem  jest 
Nadleśnictwo czy też Lasy Państwowe.  

3. Czy można  zainstalować  takową  instalację  na  budynku  nowo wybudowanym w  stanie 
surowym  zamkniętym  z  rozprowadzoną  instalacją  sanitarną,  bądź  bez  jej 
rozprowadzenia? Nadmieniam, iż ani jeden ani drugi budynek nie jest oddany do użytku, 
ze względu iż prace ciągle będą trwały.  

      Budowa budynku musi być zakończona i uzyskane niezbędne pozwolenia na użytkowanie.  
4. Czy  istnieje możliwość  zainstalowania  instalacji  solarnej na budynkach wielorodzinnych 

(bloki) należących do Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnotowych, bądź też na blokach 
komunalnych, w  których  działalność  komercyjna  takowa  nie  jest  prowadzona,  czy  do 
definicji działalności komercyjnej można przypisać działalność Spółdzielni, Wspólnoty czy 
też Zakładu Komunalnego obsługującego mieszkania komunalne?  
Działalność Zakładu Komunalnego, spółdzielni  i wspólnot należy rozumieć  jako działalność 
komercyjna  (w  rozumieniu  Europejskiego  Trybunału  Sprawiedliwości  są  to 
przedsiębiorstwa) tak więc nie mogą być stroną umowy użyczenia kolektorów na potrzeby 
mieszkalne.  

5. Czy  instalacja,  która  planowana  byłaby  do  założenia  powinna  tylko  podgrzewać wodę 
użytkową, czy też istnieje możliwość podpięcia instalacji do dogrzewania c.o. domu?   
Nie ma przeszkód, aby nadwyżki było wykorzystywane w  tym  celu, przy  założeniu,  że  te 
same  źródło  konwencjonalne ogrzewa wodę na potrzeby użytkowe  i  grzewcze  a projekt 
przyczyni się do zmniejszenia jego wykorzystywania dzięki oze (czyli instalacji kolektorów). 
Natomiast  koszty  podpięcia  instalacji  do  c.o.  nie  będą  kosztem  kwalifikowanym  w 
projekcie.  

6. Czy  istnieje możliwość  zamontowania paneli  słonecznych na budynku gospodarczym ze 
względu na lepsze nasłonecznienie jego dachu, zaś instalacja przeprowadzona byłaby do 
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budynku mieszkalnego i w nim tylko funkcjonowała?   
Generalnie nie ma przeszkód co do takiego rozwiązania. Natomiast, kolektor nie musi być 
zainstalowany  bezpośrednio  na  dachu  budynku,  może  to  być  ściana  lub  wolnostojący 
maszt/słup na którym zamieszczony zostanie kolektor.  

7. Co  tyczy się działalności komercyjnej,  to czy  rozumiemy przez  to  fakt,  iż osoba posiada 
własną działalność  gospodarczą, np. usługi  remontowe, wpisane na  adres budynku, w 
którym  zamieszkuje.  Teoretycznie  jest  to  adres  siedziby,  ale  faktycznie  działalność 
komercyjna nie jest w nim prowadzona.  
Jeśli w  danym  budynku  nie  jest  faktycznie  prowadzona  żadna  działalność  polegająca  na 
oferowaniu dóbr i usług wówczas nie ma przeszkód.  

8. Czy możliwy  jest montaż  instalacji  fotwoltaicznych na budynkach mieszkalnych  (np. do 
produkcji energii do zasilania układu pompowego)?  
W ramach konkursu możliwe do realizacji są projekty polegające na montażu kolektorów 
słonecznych służących  do podgrzewania wody, 

9. Czy  możliwy  jest  montaż  kolektorów  słonecznych  na  budynkach  letniskowych 
zlokalizowanych na działakch letniskowych, które są  czasowo zamieszkałe?  
Budynki  przeznaczone  do  zamontowania  na  nim  kolektorów  muszą  być  budynkami 
mieszkalnymi w rozumieniu Prawa Budowlanego.  

10. Czy możliwy  jest montaż  kolektorów  słonecznych na budynkach mieszkalnych,  których 
prowadzona  jest działnośc agroturystyczna? Ustawa z dnia 19  listopada 1999  r. "Prawo 
działalności gospodarczej" określa,  iż usługi agroturystyczne  świadczone przez  rolników 
nie są działalnością gospodarczą, ponieważ są one najczęściej dla  rolnika dodatkowym, 
pozarolniczym  źródłem  dochodu.  Rolnik  nie  ma  więc  obowiązku  rejestrować  tej 
działalności w  urzędzie. Musi  zaś  zgłosić  (ale  nie  zarejestrować)  działalności w  gminie 
oraz  w  urzędzie  skarbowym.  Na  początek  w  urzędzie  skarbowym  składa  więc 
oświadczenie,  że  jego dochód dodatkowy  z  tytułu  świadczenia usług agroturystycznych 
nie  przekroczy  10  tys.  euro. Dopiero  po  przekroczeniu  tej  kwoty,  trzeba  odprowadzić 
podatek. Aby być zwolnionym z podatku  trzeba spełniać dwa warunki  ‐ być  rolnikiem  i 
wynajmować turystom nie więcej niż 5 pokoi?  
Zgodnie  z  regulaminem  konkursu:  W  ramach  konkursu  mogą  być  wspierane  projekty 
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, polegające na instalacji kolektorów 
słonecznych  na  budynkach  użyteczności  publicznej  oraz  budynkach mieszkalnych, w  tym 
budynkach  jednorodzinnych,  z  wyłączeniem  budynków,  w  których  prowadzona  jest 
działalność  komercyjna. Należy przez  to  rozumieć: przedsiębiorstwo w  rozumieniu art. 1 
załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 
niektóre  rodzaje  pomocy  za  zgodne  ze wspólnym  rynkiem w  zastosowaniu  art.  87  i  88 
Traktatu  (ogólne  rozporządzenie  w  sprawie  wyłączeń  blokowych)  Dz.U.  UE  L  Nr  214  z 
9.8.2008.  Zgodnie  z  przywołanym  tu  przepisem  za  przedsiębiorstwo  uważa  się  podmiot 
prowadzący  działalność  gospodarczą  bez  względu  na  jego  formę  prawną.  W  świetle 
orzecznictwa  ETS  „działalnością  gospodarczą”  jest  wszelka  działalność  polegająca  na 
oferowaniu dóbr i usług na określonym rynku.   
 
 

 
 



 

 

 
Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z Harmonogramem Ogłaszania konkursów na rok 2012, na miesiąc 
grudzień zaplanowany jest kolejny nabór wniosków do Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony 
środowiska (wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii), do którego mogą przystąpić następujące 
podmioty: 
 
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach realizacji 
obowiązków własnych gmin. 
4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub 
województwo. 
5. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst na świadczenie usług z 
zakresu ochrony środowiska. 
6. Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele 
statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki, porozumienia, 
stowarzyszenia. 
7. Spółki wodne. 
8. Administracja rządowa szczebla terytorialnego. 
9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
10. Straż Pożarna. 
11. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 
12. Parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa. 
13. Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych. 
14. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej). 
15. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, 
kościoły. 
16. Jednostki i instytucje naukowe. 
17. Placówki kultury, szkoły wyższe, podmioty tworzące system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty, 
domy pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie 
ochrony zdrowia. 
18. Podmioty działające na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno‐prywatnym z dnia 28 lipca 2005r. 
(Dz.U. nr169, poz 1420). 
19. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez Lidera. 
20. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. 
 
Zaś przykładowe rodzaje projektów możliwych do dofinansowania to:  
1. Zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych 
(energia wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, 
energia uzyskiwana z wykorzystaniem biomasy i inne) oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury 
umożliwiającej funkcjonowanie tych urządzeń. 
2. Zakup nowoczesnych technologii, projektów technicznych oraz know how w zakresie wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii. 
3. Budowa, zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w tym jednostek 
wytwarzających energię w skojarzeniu wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
4. Budowa sieci energetycznej oraz pozostałej infrastruktury przesyłowej dla celów dystrybucji uzyskanej 
energii elektrycznej, cieplnej uzyskanych z odnawialnych źródeł energii do istniejącej sieci energetycznej i 
ciepłowniczej. Budowa infrastruktury przesyłowej służącej do dostarczania nośników energii odnawialnej 
do urządzeń wytwarzających energię w oparciu o odnawialne źródła energii. 


	Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące konkursu do Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (kolektory słoneczne) :

