
ROZLICZENIE PROJEKTU – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 

„Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego – SOLARY, 

FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”  

1. Koszty zostaną rozliczone według kosztów rzeczywiście poniesionych zgodnie z poniższą tabelą: 

Moc instalacji [kW] Cena instalacji brutto [VAT 8%] Wpłata Mieszkańca Nadzór inwestorski 
Ubezpieczenie instalacji 

prze okres 5 lat 
Koszt 

koresponde
ncji, druku 

umów 

Koszt 
dokumentacji 
projektowej planowana ostateczna kosztorysowa po przetargu 

z 
dofinansowaniem 

bez 
dofinansowania 

planowana ostateczna planowana ostateczna* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1,1 1,40 5 100 zł 6 119,28 zł 2 006,79 zł - 90 zł 70 zł 60 zł 59,49 zł 30 zł 25 zł 

1,7 1,96 7 520 zł 7 620,48 zł 2 448,81 zł 3 591,88 zł 90 zł 70 zł 60 zł 74,09 zł 30 zł 25 zł 

2,6 2,80 11 280 zł 10 221,12 zł 3 214,55 zł 4 747,72 zł 90 zł 70 zł 60 zł 99,37 zł 30 zł 25 zł 

3,1 3,36 13 780 zł 12 138,12 zł 3 779,00 zł 5 599,72 zł 90 zł 70 zł 60 zł 118,01 zł 30 zł 25 zł 

4,0 4,20 17 540 zł 15 999,12 zł 4 915,85 zł 7 315,72 zł 90 zł 70 zł 60 zł 155,55 zł 30 zł 25 zł 

4,6 4,76 20 050 zł 17 788,68 zł 5 442,78 zł 8 111,08 zł 90 zł 70 zł 60 zł 172,95 zł 30 zł 25 zł 
*Ubezpieczyciel firma UNIQA S.A. zastrzega sobie możliwość zwiększenia składki w przypadku zwiększenia wartości szkód 

 

2. Kalkulacja kosztów ubezpieczenia (instalacje o mocy powyżej 4,6 kW): 
 

a) ubezpieczenie instalacji 0,21% od wartości końcowej netto ceny za daną moc instalacji np.: 

1. Cena netto instalacji o mocy 5,32 kW wynosi 17 664,93 zł x 0,21% x 5 lat = 185,48 zł – kwota za ubezpieczenie przez okres 5 lat 

2. Cena netto instalacji o mocy 8,96 kW wynosi 31 212,67 zł x 0,21% x 5 lat = 327,73 zł – kwota za ubezpieczenie przez okres 5 lat 
 

b) cena ubezpieczenia jest wyliczana indywidualnie dla każdego Uczestnika na podstawie faktury złożonej przez Wykonawcę zgodnie z faktycznie poniesionymi kosztami  

za rozbudowę instalacji w obrębie danej nieruchomości; 

c) dołożenie jednego modułu fotowoltaicznego do wyżej wymienionych mocy należy doliczyć koszt ubezpieczenia dodatkowego w wysokości 9,72 zł za każdy kolejny 

dołożony moduł fotowoltaiczny np.: 

1. Cena netto jednego modułu fotowoltaicznego to: 925,93 zł x 0,21% x 5 lat = 9,72 zł 

2. Cena netto trzech modułów fotowoltaicznych to: 2 777,79 zł x 0,21% x 5 lat = 29,17 zł 
 

3. Przykład wyliczenia dopłaty w przypadku pierwotnej mocy 4,76 kW i zwiększeniu jej do 9,8 kW (bez dofinansowania Gminy/Miasta): 
 

a) Wplata mieszkańca 8 111,08 zł (kol. 6) ( w tym 90 zł (kol.7) – IN oraz 60 zł ubezpieczenie (kol. 9)) koszty rzeczywiście poniesione to IN -70 zł (kol.8) oraz ubezpieczanie 

zależne od mocy instalacji w tym przypadku 353,40 w związku z czym dopłata wynosi: 353,40 – 60 zł -20 zł = 273,40 zł dopłaty przez Uczestnika programu.  

Dopłata związana jest z różnicą w kwocie ubezpieczenia instalacji przez okres 5 lat.   


