
UCHWAŁA NR XXIX/217/2020 

RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw 

domowych  z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r, poz. 713 ), art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 

1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, z 2020 r. poz. 284, 695) uchwala się co 

następuje: 

 

§1. Przyjmuje się „Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw 

domowych  z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021” stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Pabianice 

Jerzy Błoch 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XXIX/217/2020 

Rady Gminy Pabianice 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

 

PROGRAM WSPARCIA BUDOWY INSTALACJI PROSUMENCKICH NA POTRZEBY 

GOSPODARSTW DOMOWYCH  Z TERENU GMINY PABIANICE  

W LATACH  2020-2021 

I. Wprowadzenie 

Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich dla potrzeb funkcjonowania budynków 

mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice jest częścią  działań w zakresie 

ochrony środowiska, mających na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem 

efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem  odnawialnych źródeł energii. 

Zakres Programu niezbędny do wykonania ma na celu wspomożenie osiągnięcia efektu 

ekologicznego założonego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice. 

Główny problem Gminy w zakresie jakości powietrza atmosferycznego związany jest z 

przekroczeniami stężeń lub przekroczeniami  dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godz. w zakresie 

pyłu zawieszonego (benzo(a)pirenu i PM10.  

II. Cel programu 

Celem programu jest poprawa jakości powierza atmosferycznego na terenie Gminy i dostosowanie 

do wymagań norm jakości Polski i Unii Europejskiej, a tym samym do ochrony zdrowia ludzkiego 

oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych.  

Cel ten będzie realizowany poprzez wzrost udziału energii odnawialnej  wykorzystywanej na 

potrzeby funkcjonowania gospodarstw domowych z uwzględnieniem zasady przezorności, 

prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”, zgodnie z 

Planem Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Pabianice na lata 2016-2020 (PGN). 

Jednym z elementów PGN jest realizacja projektów zmierzających do zmiany struktury źródeł 

energii wykorzystywanej na potrzeby gospodarstw domowych. 

Uzyskanie efektu ekologicznego jakim jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery  

uzależnione jest od ilości zamontowanych instalacji fotowoltaicznych i ich mocy. 

Cele szczegółowe: 

1) poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy – zwiększenie udziału 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; 

2) poprawa konkurencyjności gminy – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej. 



 

Cele społeczno –gospodarcze :  

1) poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców Gminy; 

2) zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej terenu Gminy. 

 

III. Charakterystyka obszaru realizacji programu 

Wdrożenie Programu planowane jest na terenie Gminy Pabianice.  

Program realizowany będzie w formule dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych 

spełniających warunki instalacji prosumenckich i zamontowanych na potrzeby gospodarstw 

domowych prowadzonych na nieruchomościach leżących na terenie Gminy Pabianice. 

IV. Adresaci Programu 

1. Właściciele/ współwłaściciele nieruchomości mieszkalnych położonych na terenie Gminy 

Pabianice. 

2. Szczegółowe warunki jakie należy spełnić określone będą w „Zasadach udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy instalacji prosumenckich 

na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w 

latach 2020-2021” o których mowa w pkt. V.3. 

 

V. Forma i wysokość dofinansowania 

1. Wsparcie działań w ramach Programu odbywać się będzie w formie udzielania dotacji 

celowej, przeznaczonej na częściowe dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z 

zakresu ochrony środowiska, polegającego na budowie 10 lub 20 panelowej instalacji 

fotowoltaicznej o minimalnej mocy odpowiednio 3 kWp i 6 kWp.  

2. Wysokość dotacji celowej ustala się do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych 

realizowanego zadania, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość dotacji, nie może być 

wyższa niż:  

1) dla instalacji 10 panelowej o mocy minimalnej 3 kWp  -  15.000 zł;  

2) dla instalacji 20 panelowej o mocy minimalnej 6 kWp  – 27.000 zł. 

3. Zakres kwalifikowalności kosztów określą  „Zasady udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy instalacji prosumenckich na potrzeby 

budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021”. 

4. Kwota udzielonej dotacji będzie traktowana jako dochody osobiste właściciela nieruchomości, 

które należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych, na 

podstawie otrzymanej z Urzędu Gminy Pabianice deklaracji PIT 8c, chyba, że interpretacja 

Ministra Finansów umożliwi odstąpienie od wystawienia w.w deklaracji. 

 



 

VI. Koszty realizacji Programu i  źródła finansowania  

1. Koszty realizacji Programu budowy INSTALACJI PROSUMENCKICH  NA TERENIE 

GMINY PABIANICE: 

rok 2020 2021 

środki finansowe 5.000 2.250.000 

 

2. Środki finansowe na realizację Programu pochodzić będą z pozyskanej przez Gminę 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

3. Pozyskanie innych środków zewnętrznych na realizację niniejszego Programu lub zmiana 

warunków wykorzystania już udzielonego wsparcia finansowego  stanowi podstawę do 

zmian niniejszego Programu i aktualizacji w zakresie wymagań stawianym przez 

udzielającego wsparcia. 

VII. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych 

1. Warunkiem przystąpienia do niniejszego Programu jest:  

1) nieposiadanie względem Gminy zaległości z tytułu podatków i  opłat oraz innych danin 

publicznych, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym; 

2) złożenie pisemnego wniosku; 

3) posiadanie kosztorysu inwestorskiego realizacji inwestycji. 

2. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

budowy instalacji fotowoltaicznych określone są w „Zasadach udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu budowy instalacji prosumenckich na 

potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 

2020-2021”, uchwalonych przez Radę Gminy. 

VIII. Czas trwania programu  i planowane efekty: 

Program wspomagania/współfinansowania,  stworzony jako narzędzie pomocnicze w celu 

osiągnięcia efektu ekologicznego zakładanego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Pabianice, realizowany będzie w latach 2020-2021. 

Jako termin graniczny rozliczenia realizacji Programu zostaje ustalona data osiągnięcia efektu 

ekologicznego  31.12.2022r. 

Realizacja Programu pozwoli na wyprodukowanie ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej na 

potrzeby gospodarstw domowych w łącznej ilości  360 MWh/rok.  

IX. Podsumowanie 

Program jest zgodny z regulacjami przyjętymi przez Polskę dyrektyw Unii Europejskiej i 

przyczynia się poprzez ograniczanie niskiej emisji do poprawy warunków życia i stanu zdrowia 



mieszkańców gminy oraz zwiększenie konkurencyjności gminy – atrakcyjności turystycznej i 

rekreacyjnej.  

Program jest wypełnieniem podjętych decyzji w zakresie budowy i realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice, które wpisują się w zadania Gminy z ustaw: z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska. 

 


