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elektronicznej, jak i papierowej – oraz odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania. Myślę, że nasi be-
neficjenci docenią też przygotowaną wyszukiwar-
kę statusu złożonych wniosków. – podkreślił prezes 

NFOŚiGw Piotr woźny. Ponadto na stronie głównej 
zamieszczono liczniki, które pokazują na m.in. licz-
bę przyznanych dotacji i łączną moc instalacji PV  
w kw na obszarze poszczególnych województw 

Ruszył drugi nabór w ramach programu Mój Prąd. 
Dzięki kolejnym 600 mln zł dotacji na przydomo-
we instalacje fotowoltaiczne (PV) wygenerowa-
na zostanie moc 700 Mw. Nowością w progra-
mie jest strona mojprad.gov.pl, na której można 
sprawdzić status złożonego wniosku.
- Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdzi-
wy boom za sprawą programu Mój Prąd, w któ-
rym do wykorzystania mamy jeszcze prawie 90% 
z miliardowego budżetu. Te pieniądze pozwolą 
na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, któ-
re mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii, 
a zainstalowana moc sięgnie 1,2 GW. – zapowie-
dział minister klimatu Michał Kurtyka.
Drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom 

fizycznym mikroinstalacji fotowoltaicznych po-
trwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie 
zmieniają się. Można starać się o dotacje w wy-
sokości nawet 50% kosztów kwalifikowanych, ale 
nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, 
czyli zakup i montaż PV od 2 do 10 kw. Dofinan-
sowanie można łączyć z ulgą termomoderniza-
cyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia 
zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.
Tym razem na wnioskodawców czeka dodatko-
wo dedykowana strona mojprad.gov.pl.
– Przejrzysty interface strony internetowej pozwala 
intuicyjnie odnaleźć podstawowe informacje o pro-
gramie Mój Prąd. Znajdziemy tam między innymi 
instruktaż składania wniosków – zarówno w wersji 

Kolejny nabór wniosKów 
w programie mój prąd

http://www.instalreporter.pl
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oraz wartość zredukowanej emisji CO2 do atmosfery.
Pierwszy nabór w ramach Mojego Prądu okazał 
się wielkim sukcesem. wnioski przyjmowano od 
30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. NFOŚiGw dofi-
nansował ponad 27 tys. instalacji PV. Na ten cel 
wydatkowano prawie 132 mln zł, a zainstalowa-
na moc PV to 152 Mw. Uzyskana redukcja CO2 

wynosi ok. 122 tys. ton/rok.
– Popularność i sukces Mojego Prądu polega na 
jego prostocie i szybkich procedurach. Jednym  
z ułatwień jest możliwość składania wniosku o do-
tację za pośrednictwem instalatorów PV, którzy 
podpisali z NFOŚiGW porozumienie o współpracy. – 
przypomniał szef resortu klimatu Michał Kurtyka.
– To już 49 firm z branży fotowoltaicznej, a lista ta suk-
cesywnie się wydłuża, bo procedowane są kolejne po-
rozumienia – dodał prezes NFOŚiGw Piotr woźny.
Mój Prąd to jeden z największych w Europie pro-
gramów finansowania mikroinstalacji fotowol-
taicznych dla osób fizycznych, które wytwa-
rzają energię elektryczną na własne potrzeby. 
warunkiem skorzystania z programu jest umo-
wa kompleksowa regulująca kwestie związane  

z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej  
z wytworzonej mikroinstalacji.
NFOŚiGw umożliwił wspieranie wszystkich insta-
lacji zakończonych po 23 lipca br. (a nie po ogło-
szeniu konkursu). Od 21 października wnioski – 
poza formą papierową – można składać także 
online przez portal gov.pl (wystarczy mieć profil 
zaufany, np. konto w bankowości elektronicznej 
lub e-dowód). Innym ułatwieniem jest składanie 
wniosków za pośrednictwem instalatorów PV.
Program przyczyni się do spełnienia międzyna-
rodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwo-
ju energetyki odnawialnej, poprawy jakości po-
wietrza, przede wszystkim na obszarach słabo 
zurbanizowanych oraz zwiększenia bezpieczeń-
stwa energetycznego.
Szczegóły programu dostępne są na stronie moj-
prad.gov.pl. Informacji o nim udzielają też do-
radcy energetyczni NFOŚiGw (doradztwo-ener-
getyczne.gov.pl). 
Dodatkowo działa infolinia (tel. 22 45 95 990)  
i dwa adresy mailowe: mojprad@nfosigw.gov.pl 
i wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl.

Sejm przyjął uStawę 
deregulującą 
prawo budowlane

Sejm przyjął w czwartek 
ustawę deregulującą prawo 
budowlane. Nowe przepisy 
mają ułatwić i przyspieszyć 
realizację inwestycji i przeło-
żyć się na wzrost liczby od-
dawanych mieszkań.
Nowela przygotowana przez 
resort rozwoju ma na celu 
uproszczenie procesu inwe-
stycyjnego. Zmiany dotyczą 
np. takich kwestii jak proce-
dura uzyskiwania odstępstw 
od przepisów techniczno-
-budowlanych, zasady sporządzania projektu bu-
dowlanego, przeniesienie decyzji pozwolenia na 
budowę, samowoli budowlanych, uregulowania 
kwestii nielegalnego użytkowania obiektu, czy 
doprecyzowania budzących wątpliwości i nie-
jasnych przepisów. Ponadto projekt wprowadza 
przepisy, które służą podniesieniu bezpieczeń-
stwa pożarowego oraz zapewnieniu sprawności 
przebiegu procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi 
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, 
gazowych, ciepłowniczych wodociągowych i ka-
nalizacyjnych.
Jak ocenił resort dzięki zmianom znikną absur-
dy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia 
na budowę w przypadku instalacji bankomatów, 
paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. De-
regulacja - pozwoli na „odblokowanie” procesu  
inwestycyjnego, dzięki temu w Polsce będzie mo-
gło powstać więcej mieszkań.
Nowe prawo zakłada m.in. ułatwienie legalizacji 
co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych.
Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę,  

zwolnione będą między innymi instalacje gazo-
we wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użyt-
kowanego budynku, stacje regazyfikacji LNG  
o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 
10 m3, urządzenia melioracji wodnej.
Przyjęta ustawy zakłada wprowadzenie granicz-
nego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nie-
ważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było 
tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak 
budynek już powstał i był użytkowany. 
wzmocnione będzie również bezpieczeństwo 
przy zmianie użytkowania lokali np. mieszkania 
na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape 
room. w takiej sytuacji konieczne będzie sporzą-
dzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.
Ustawa wprowadzi także zakaz pobierania przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
opłat za wydanie warunków technicznych przy-
łączenia do sieci. 
www.serwisy.gazetaprawna.pl
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