
 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI OZE 
 

1. Co z licznikami dwutaryfowymi? Na jakich zasadach możliwe jest bilansowanie przesłanej i odebranej 

energii?  

Odp.: 

Zasady rozliczania – bilansowanie nadwyżek energii elektrycznej odprowadzonych do sieci 

elektroenergetycznej ustalone będą z zakładem energetycznym i opublikowane na stronie Urzędu 

Gminy. 

 

2. Co z instalacją odgromową, czy jest konieczna przy którejkolwiek instalacji OZE? Jaki jest jej 

ewentualny koszt?  

Odp.: 

Wszystkie instalacje OZE muszą być zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

Użytkownik wskazuje w ankiecie czy obiekt na którym zamontowana ma zostać instalacja OZE 

wyposażony jest w instalację odgromową. Informacja ta ma posłużyć do określenia ile obiektów jest 

wyposażonych w taką instalację i jakie działania Wykonawca powinien podjąć aby zabezpieczyć 

odpowiednio zamontowane instalacje OZE. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawione 

zostaną w trakcie inwentaryzacji obiektów . 

 

3. Jakie dokumenty są niezbędne do zamontowania licznika dwukierunkowego przez PGE? Kto 

opracowuje te dokumenty? Czy stanowi to dodatkowy koszt dla mieszkańca?  

Odp.: 

Dokumenty do Zakładu Energetycznego związane ze zgłoszeniem tej instalacji do podpisania umowy 

przygotowane zostaną przez Wykonawcę wybranego do dostarczenia i zamontowania instalacji 

fotowoltaicznych. Użytkownik będzie zobowiązany do podpisania z Zakładem Energetycznym umowy. 

Opracowanie tych dokumentów nie stanowi dodatkowego kosztu dla mieszkańca. 

 

4. Czy osoba, która ma już fotowoltaikę, może ubiegać się w ramach projektu o rozbudowanie tej 

instalacji?  

Odp.: 

Teoretycznie możliwość jest taka. Jednak czy praktycznie możliwość taka istnieje zostanie 

zweryfikowana w trakcie inwentaryzacji. 

 

5. Czy jeśli zamierzam po zainstalowaniu fotowoltaiki korzystać z ogrzewania elektrycznego lub 

zwiększyć ilość elektrycznych sprzętów kuchennych, czy jest możliwość ujęcia większej mocy 

instalacji, niż na chwilę obecną wynika to ze zużycia energii na podstawie rachunków z PGE?  

Odp.: 

Co do zasady wielkość mocy zainstalowanej paneli fotowoltaicznych dobierana jest na podstawie 

wielkości zużycia energii elektrycznej za ostatnie 12 m-cy. Jednak mieszkanie może zadeklarować 

montaż dodatkowych urządzeń, które po zainstalowaniu fotowoltaiki będą powodowały zwiększone 

zużycie energii elektrycznej. W takiej sytuacji w ankiecie należy obok zużycia dotychczasowego wpisać 

zużycie planowane dodatkowe oraz w skrócie jakie urządzenia zostaną zamontowane. Wszystko to 

weryfikowane będzie w trakcie inwentaryzacji.  



 

6. Co z budynkiem w budowie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu w I kwartale 2018 r. powinien 

być oddany do użytku, a co z zamieszkaniem? Do kiedy najpóźniej?  

Odp.: 

Co do zasady budynek po podpisaniu umowy z Urzędem Gminy powinien mieć odebrane wszystkie 

instalacje i zamieszkały. Jednak zamieszkanie budynku może nastąpić najpóźniej w momencie 

montażu instalacji na budynku.  

 

7. W załączniku nr 2 Deklaracja udziału w projekcie jest mowa o kosztach 4 000, czego dotyczą te koszty?  

Odp. 

Są to szacunkowe koszty wkładu własnego. Jednak wysokość wkładu własnego określona może zostać 

dopiero po dobraniu wielkości instalacji do danego obiektu. Ostateczna wartość wkładu własnego 

określona zostanie natomiast po zakończeniu realizacji całego projektu. Wówczas uwzględnione będą 

mogły być wszystkie ewentualne oszczędności w ramach projektu. 

 

8. Jeden właściciel posiada dwa liczniki, jeden w budynku mieszkalnym, drugi w budynku 

gospodarczym? Jakie może być rozwiązanie? Czy wytwarzana energia może się bilansować tylko na 

jeden licznik?  

Odp.: 

Zamontowana instalacja fotowoltaiczna podłączona zostanie do licznika na budynku mieszkalnym i 

tutaj bilansowana. 

 

9. Licznik znajduje się w ogrodzeniu, jak wygląda montaż instalacji, czy konieczne jest przekopywanie 

całego obszaru od ogrodzenia do budynku mieszkalnego?  

Odp.: 

Informacje nt. mogą zostać udzielone w trakcie inwentaryzacji. 

 

10. W jakim okresie następuje bilansowanie energii?  

Odp.: 

Bilansowanie teoretycznie następuje w okresach półrocznych. Jednak jeżeli w pierwszym półroczu 

pozostanie jakaś nieskonsumowana nadwyżka energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

fotowoltaicznej wówczas przechodzi ona na drugie półrocze i tam jest bilansowana. 

 

11. Jakie dodatkowe koszty mogą wystąpić po stronie mieszkańca oprócz 40% wartości wybranej 

instalacji i podatku VAT od całości inwestycji?  

Odp.: 

Dodatkowe koszty niekwalifikowane w ramach realizacji projektu to głównie ubezpieczenie instalacji 

i koszty zarządzania i rozliczania projektu. W przypadku instalacji solarnych i pomp ciepła koszt ten 

nie powinien być wyższy niż 200 – 250 zł. na obiekt. W przypadku instalacji fotowoltaicznych koszty 

ubezpieczenia mogą  być wyższe. Nie mamy jeszcze potwierdzenia co do ich wysokości. Informacja 

taka znajdzie się na stronie internetowej niezwłocznie po jej uzyskaniu. 

 

12. Czy energia elektryczna produkowana przez instalacje może być podłączona do budynku 

gospodarczego na tej samej posesji co budynek mieszkalny?  

Odp.: 

Co do zasady wszystkie instalacje OZE w pierwszej kolejności powinny zostać zamontowane na 

budynku mieszkalnym. Jednak jest możliwość zamontowania instalacji OZE na budynku 

gospodarczym pod warunkiem, że nie służy on do działalności gospodarczej lub rolniczej. 



  

13. Ubezpieczenie instalacji, jaki będzie szacunkowy koszt ubezpieczenia fotowoltaiki i pompy ciepła?  

Odp.: 

Ubezpieczenie pomp ciepła do cwu będzie porównywalne do ubezpieczenia kolektorów słonecznych 

tj. 150 – 200 zł za instalację na cały 5-letni okres. Koszty ubezpieczenia pomp ciepła do CO i instalacji 

fotowoltaicznych nie są znane na dzień dzisiejszy. Informacja taka zamieszczona zostanie na stronie 

internetowej Urzędu Gminy niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

 

14. Budynek mieszkalny znajduje się blisko lasu i znaczna część dachu jest zacieniona? Czy w takim 

przypadku racjonalne jest założenie instalacji fotowoltaicznej?  

Odp.: 

Informacja taka może zostać podana w trakcie inwentaryzacji. Należy jednak pamiętać, że wymogiem 

technicznym montażu instalacji fotowoltaicznej jest m.in. brak zacienienia miejsca w którym będzie 

zamontowana instalacja fotowoltaiczna. 

 

15. Czy instalacja odgromowa jest wymagana aby ubezpieczyć montowane instalacje OZE?  

Odp.: 

Do ubezpieczenia wymagane jest aby instalacja OZE była zabezpieczona przed wyładowaniami 

atmosferycznymi. W trakcie inwentaryzacji potwierdzona zostanie konieczność lub nie montażu 

instalacji odgromowej. 

 

16. Nie posiadam odrębnego licznika energii, a w gospodarstwie domowym prowadzona jest działalność 

gospodarcza. Czy możliwe jest aby wyprodukowana energia była wykorzystywana dla potrzeb 

działalności gospodarczej, polegającej na produkcji?  

Odp.: 

Co do zasady taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeżeli jednak wystąpi to zamontowana 

instalacja musi zostać tak dobrana aby zaspokajała w miarę możliwości tylko potrzeby socjalno-

bytowe mieszkańców a nie na działalność gospodarczą. 

 

17. Jak dużo miejsca zajmuje instalacja solarna poza kolektorami w domu, czy konieczna jest przebudowa 

całej instalacji ciepłej wody?  

Odp.: 

Poza kolektorami urządzenia montowane w domu to zbiornik, grupa pompowa i cała osprzęt 

(naczynia zbiorcze, rurarz solarny, regulator solarny, pompy, zawory, reduktory). O rozmiarach tych 

urządzeń i ich lokalizacji można rozmawiać w trakcie inwentaryzacji. 

 

18. Czy jeśli na chwilę obecną dom jest pokryty eternitem, ale do końca tego roku zostanie wykonana 

zmiana pokrycia na blachę, czy mogę wnioskować o wykonanie instalacji na dachu? 

Odp.: 

Można wnioskować.  

 

Pytania techniczne należy kierować na adres e-mail: pytaniaoze@bsce.pl  
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