
 
 

 
 

LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ 

Projekt pn. „SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA”       
w ramach Regionalnego Programu       
Operacyjnego Województwa Śląskiego na       
lata 2014 – 2020 
 
 W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs 
Nabór nr.: RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 
 

1. Czy grantobiorcą może być mieszkaniec gminy mający zarejestrowaną        
działalność gospodarczą w budynku? 

 
W ramach projektu Grantobiorcą może być osoba fizyczna. Jeżeli w nieruchomości           
zarejestrowana jest działalność gospodarcza (np. jednoosobowa działalność gospodarcza,        
spółka z ograniczoną działalnością itd.), jednak nie jest ona fizycznie w niej prowadzona             
(część energii jest nierozliczana na poczet prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest           
jest odprowadzany podatek od nieruchomości dla działalności gospodarczej w części          
budynku), to nie ma przeciwskazań do złożenia wniosku.  
 
Uzupełnienie z dn. 02.02.2018 r.: 
Za prowadzenie działalności rozumie się wykonywanie działalności w danym obiekcie, a nie            
samo zarejestrowanie jej w budynku. 
 

2. Czy grantobiorcą może być mieszkaniec gminy prowadzący działalność        
gospodarczą w formie agroturystyki (pomieszczenia pod agroturystykę       
stanową ⅓ powierzchni budynku). 

 
W ramach projektu Grantobiorcą może być osoba fizyczna. Dopuszczalna jest sytuacja           
w której zakwalifikowany zostanie budynek, w którym prowadzona jest działalność          
gospodarcza (rzeczywiście część powierzchni i mediów wykorzystywana jest na jej potrzeby           
np. zakład fryzjerski, agroturystyka, sklep spożywczy itp.), ale posiada ona osobny           
podlicznik energii elektrycznej. Ponadto instalacja fotowoltaiczna zostanie zwymiarowana na         
potrzeby mieszkalne danego budynku, a nadwyżki energii do sieci nie przekroczą 20%            
rocznej zdolności produkcyjnej danej instalacji. 
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3. Czy beneficjentem może być mieszkaniec posiadający już PV, który chce          
rozbudować instalację? 

 
Tak, Grantobiorcą może być osoba fizyczna lub parafia, która chce rozbudować instalacje.            
Podczas inspekcji sprawdzane jednak będzie czy taka rozbudowa jest ekonomicznie          
uzasadniona. 
 

4. Czy osoba posiadająca gospodarstwo rolne (płacąca KRUS) może złożyć         
deklarację? 

 
Jeżeli instalacja OZE na budynku rolnika będzie wykorzystywana jedynie na potrzeby           
własne, mieszkalne, a nie do celów gospodarczych, można zakwalifikować taką osobę do            
projektu. Jednocześnie osoby odprowadzające KRUS muszą w należyty sposób udowodnić,          
iż energia wykorzystywana jest jedynie na cele mieszkalne (np. osobny dodatkowy licznik). 
 

5. Czy osoba mieszkająca poza Polską, niemająca meldunku w Polsce i niemająca           
dowodu osobistego może złożyć deklaracje? 

 
Tak, Grantobiorcą może być każda osoba posiadająca nieruchomość na obszarze Gmin           
objętych projektem.  
 

6. Czy od dotacji będzie podatek VAT? 
 
Dotacja nie jest opodatkowana podatkiem VAT (tj. podatkiem od towarów i usług). Zgodnie z              
regulaminem dotacji dla mieszkańca przyznawana jest do kosztów netto inwestycji, co           
oznacza, że podatek VAT stanowi wkład własny mieszkańca. 
 

7. Kto ponosi koszty przeglądu instalacji? 
 
Wszystkie koszty związane z bieżącą eksploatacją instalacji (ubezpieczenie, przeglądy)         
ponosi Grantobiorca. 
 

8. Czy ewentualna dotacja, za zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w związku z          
konkursem "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i       
gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii,       
Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii" będzie opodatkowana podatkiem        
dochodowym? 

 
Obecnie Grantodawca dysponuje interpretacją podatkową, która wskazuje, że zgodnie z          
zapisami art. 21 ust. l pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od                
podatku dochodowego są: „wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń         
częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub          
współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze         
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środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od          
rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji        
finansowych, w ramach rządowych programów”.  
 
W związku z powyższym, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku            
określonego tym przepisem musi otrzymać:  
- nieodpłatne świadczenie, 
- bądź świadczenie częściowo odpłatne, 
- bądź świadczenie rzeczowe (w naturze).  
 
Zgodnie z zasadami konkursu Grantobiorca, będący w tym wypadku podatnikiem, otrzymuje           
ww. świadczenie i jest ono finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju           
Regionalnego w związku z powyższym wartość tego świadczenia powinna być zwolniona z            
podatku dochodowego. 
 
W celu potwierdzenia tego stanowiska Grantodawca, Związek Międzygminny ds. Ekologii w           
Żywcu, wystąpi do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej interpretacji prawa           
podatkowego.  
Po uzyskaniu ww. interpretacji jej treść zostanie udostępniona Grantobiorcom. 
 

9. Jaki jest szacunkowy koszt ubezpieczenia? 
 
Na rynku funkcjonują różne produkty ubezpieczeniowej. Instalacja może zostać         
ubezpieczona w ramach posidanego przez Grantobiorcę ubezpieczenia budynku lub w          
ramach ubezpieczenia indywudalnego. Wysokość składki zależna jest od sumy         
ubezpieczenia. W ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznej suma ubezpieczenia ustalana jest         
w uzgodnieniu z ubezpieczającym w zależności od wartości odtworzeniowej ubezpieczanej          
instalacji fotowoltaicznej. W związku z powyższym nie można podać obecnie dokładnej           
kwoty ubezpieczenia instalacji. 
 

10. Kto ponosi koszt opłaty przyłączeniowej? 
 
W przypadku pojawienia się opłaty przyłączeniowej, jej koszt pokrywa Grantobiorca. 
 

11. Jaki jest szacunkowy koszt rocznych przeglądów? 
 
Koszt przeglądów zależny jest od wytycznych producenta oraz kosztów dojazdów. W           
zależności od lokalizacji i wybranego modelu urządzenia. Koszt takiego przeglądu będzie           
elementem wyboru wykonawców, ktrórzy będą rekomendowani przez Grantofawcę        
(Beneficjenta) do wykonania instalacjiâ. 
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