
Zasady udziału w Projekcie

I. Informacje ogólne

• W Projekcie mogą wziąć udział osoby zameldowane na terenie Gminy Lublin, które 
nie mają żadnych zaległości finansowych na rzecz Gminy Lublin z tytułu należności 
podatkowych,  opłat  za  wywóz  odpadów,  opłat  za  pobór  wody  itp.,  a  ich 
gospodarstwa  domowe  zużywają  co  najmniej  2  000  kWh  energii  elektrycznej 
rocznie, zwane dalej Wnioskodawcą.

• Podstawą  udziału  w  Projekcie  jest  złożenie  wypełnionej  i  podpisanej  ankiety, 
w miejscu i terminie wskazanym jako termin przyjmowania ankiet.

II. Ogólne zasady montażu instalacji fotowoltaicznej 

• Panele PV montowane będą wyłącznie  na dachach budynków jednorodzinnych, 
mieszkalnych, zlokalizowanych w obrębie Gminy Lublin, do których Wnioskodawca 
posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub wieczystego użytkowania.

• Minimalna moc instalacji wynosi 2 kW, maksymalna 5 kW. 
• Panele  PV  będą  montowane  na  dachach,  na  połaci  skierowanej  w  kierunku 

południowym, południo-wschodnim, południowo-zachodnim.
• Panele PV nie będą montowane na dachach pokrytych materiałem zawierającym 

azbest.
• Energia  z  instalacji  PV  może  być  wykorzystywana  wyłącznie  na  potrzeby 

gospodarstwa domowego, a nadwyżka wprowadzana do sieci energetycznej. 
• We wskazanej  lokalizacji  nie  może  być  zarejestrowana  lub  prowadzona  żadna 

działalność gospodarcza oraz działalność rolnicza.

III. Realizacja Projektu 

• Okres  realizacji  Projektu  polegającego  na  montażu  instalacji  PV  przewiduje 
się na lata 2017-2018.

• Realizacja Projektu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania.
• Łączna moc instalacji PV, których dotyczy wniosek projektowy składany do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego nie może przekroczyć 2 MW.
• Wnioskodawcy wykluczeni  z  udziału  w Projekcie  z  powodu przekroczenia mocy 

2 MW, o której mowa powyżej, zostaną wpisani na listę rezerwową. 
• W przypadku rezygnacji z udziału Wnioskodawców zakwalifikowanych do Projektu, 

na ich miejsce zostaną dobrane osoby z listy rezerwowej.
• Złożone ankiety będą weryfikowane pod kątem spełnienia  wymagań formalnych 

i możliwości technicznych wykonania instalacji.
• Wnioskodawcy, których ankiety zostały zweryfikowane pozytywnie, po podpisaniu 

umowy  z  Gminą  Lublin,  o  której  mowa  poniżej,  pokrywają  koszt  wykonania 
dokumentacji  technicznej.  Koszt  wykonania  dokumentacji  jest  kosztem 
kwalifikowanym,  który  w przypadku  uzyskania  przez  Gminę  dofinansowania  jest 
rozliczany. W przypadku nie uzyskania przez Gminę dofinansowania, koszt ten 
jest kosztem Wnioskodawcy nie podlegającym zwrotowi.

Złożenie  ankiety  nie  jest  równoznaczne  z  udziałem  w  Projekcie  i  otrzymaniem 
dofinansowania.

• Przed złożeniem przez Gminę Lublin w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 



Lubelskiego wniosku projektowego, właściciel budynku zobowiązany jest podpisać 
umowę z Gminą Lublin na montaż paneli oraz dokonać wpłaty udziału własnego, 
na wskazany w umowie rachunek bankowy. W przypadku kilku właścicieli, każdy 
z nich podpisuje umowę z Gminą Lublin.

• Po  uzyskaniu  przez  Gminę  Lublin  gwarancji  dofinansowania  Projektu,  zostanie 
rozpisany przetarg na wykonanie instalacji.

• Instalacja  PV przez okres 5 lat  od zakończenia Projektu jest własnością Gminy 
Lublin. Po tym czasie instalacja zostanie przekazana Wnioskodawcy.

IV. Wysokość dofinansowania w ramach Projektu
• Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 65% kosztów kwalifikowanych netto. 

Udział własny mieszkańca to 35% kosztów kwalifikowanych netto.
• Projekt rozliczany jest z poniesionych, kwalifikowanych kosztów netto. Podatek VAT 

w wysokości 8% (dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa 
nie  przekracza  300  m2)* nie  jest  kosztem kwalifikowanym,  jest  w  całości  kosztem 
własnym mieszkańca. 

• Wszelkie  prace  wykraczające  poza  podstawowy  zakres  montażu  instalacji 
PV wynikające np.  ze złego stanu technicznego istniejącej  instalacji  są kosztem 
własnym Wnioskodawcy i nie podlegają dofinansowaniu.

*ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 
z późn. zm.)

Przedstawione warunki mogą ulec zmianie w momencie ogłoszenia konkursu przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Przewidywany termin ogłoszenia – marzec 2016 r.


