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PROMOCYJNY KREDYT  OKGrant 
na 

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 

 

dla  

inwestorów będących właścicielem  

lub zarządcą budynku wielorodzinnego,  

w tym dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. 
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Program „Grant OZE” to 50% dofinansowania  

dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. 

Korzyści: 

 Spadek kosztów energii w częściach wspólnych 

 Obniżenie kosztów własnych energii 

 Odzyskanie do 100% energii przekazanej do systemu energetycznego  

 Dofinansowanie dla instalacji wspomagających 

 Skrócenie terminu zwrot inwestycji o połowę 

 

Ważne! 

Dla każdego Klienta: 

 Indywidualne dopasowane warunki oprocentowania 

 Okres kredytowania?  do 25 lat 

 Kwota kredytu?- uzależniona od zdolności kredytowej 

 

CZYSTE POWIETRZE  W TWOIM OTOCZENIU.  

 

 panele fotowoltaiczne,  

 kolektory słoneczne,  

 pompy ciepła,  

 kocioł na biomasę, 

 inne 

 CZYSTE POWIETRZE?  

                                                                                                               Porozmawiajmy 
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„Grant OZE” Odnawialne Źródła Energii  

 
Warunki przyznania  grantu OZE 

 
1. O grant OZE może ubiegać się inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego, 

bez względu na status prawny,  z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych. Zalicza się do nich: 

1) Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 

2) Jednostki samorządu terytorialnego 

3) Towarzystwa budownictwa społecznego, 

4) Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, 

5) Spółki prawa handlowego 

6) Osoby fizyczne. 

2. Grant OZE przysługuje Inwestorowi, na pokrycie 50% kosztów przedsięwzięcia OZE,  pod warunkiem : 

1) realizacji przedsięwzięcia polegającego na: 

a) zakupie, montażu, budowie nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub 

b)  modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc 

instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. 

2) jeśli instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzało 

energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia; 

3) jeśli przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte, 

4) jeśli przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia 

kryteria horyzontalne. 

3. Do kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2, wlicza się koszt infrastruktury niezbędnej do 

funkcjonowania instalacji odnawialnego źródła energii. 

4. W przypadku gdy w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2, znajdują 

się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych 

przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i 

wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań 

publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku. 

5. Grant OZE nie może być przeznaczony na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków 

publicznych. 

6. Jeśli w budynku, o którym mowa w ust. 4, jest prowadzona przez inwestora 

działalność gospodarcza, grant OZE jest udzielany jako pomoc de minimis na zasadach 

określonych w przepisach Unii Europejskiej. 

 

Wniosek o przyznanie grantu OZE 

1. Wnioski o Grant OZE przyjmowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego do dnia 30 czerwca 2026r. 

2. Inwestor ubiegający się o przyznanie grantu OZE składa w Banku Gospodarstwa Krajowego: 

1) wniosek o przyznanie grantu OZE; 

2) dokumentację projektową instalacji; 

3) dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania 

inwestora: 

a) gdy inwestorem jest wspólnota mieszkaniowa: uchwała w sprawie wyboru zarządu wspólnoty 

mieszkaniowej, w przypadku gdy wniosek podpisuje zarząd wspólnoty mieszkaniowej/uchwała 

w sprawie powierzenia pełnomocnikowi uzyskania z BGK grantu OZE, w przypadku gdy 

wniosek podpisują osoby inne niż zarząd wspólnoty mieszkaniowej; 
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b) gdy inwestorem jest spółdzielnia mieszkaniowa/społeczna inicjatywa 

mieszkaniowa/towarzystwo budownictwa społecznego/spółka prawa handlowego: 

pełnomocnictwo szczególne do uzyskania z BGK grantu OZE, w przypadku gdy wniosek 

podpisują osoby inne niż reprezentanci wskazani w KRS; 

c) gdy inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego: pełnomocnictwo szczególne do 

uzyskania z BGK grantu OZE, w przypadku gdy wniosek podpisują osoby inne niż jej władze; 

d) gdy inwestorem jest osoba fizyczna: pełnomocnictwo notarialne (sporządzone w formie aktu 

notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym) do uzyskania z BGK grantu OZE,  

w przypadku gdy wniosek podpisują osoby inne niż inwestor; 

e) gdy inwestorem jest podmiot inny niż ww.: inne dokumenty. 

4) dokumenty  poświadczające, że przedsięwzięcie OZE nie wyrządza poważnych szkód dla celów 

środowiskowych. 

 

 

Kredytowanie przedsięwzięć OZE 

 

1. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie finansuje przedsięwzięcia OZE, 

udzielając w zależności od statusu Klienta kredyty mieszkaniowe bądź inwestycyjne wg zasad 

określonych w wewnętrznych regulacjach kredytowych Banku.  

2. Jednocześnie w zakresie warunków cenowych Bank stosuje promocję cenową w stosunku do 

warunków standardową polegającą na obniżeniu stawki oprocentowania w stosunku do stawek 

standardowych. 

3. Szczegółowe warunki oprocentowania stanowi obowiązująca Tabela oprocentowania. 

 

1) Wniosek o przyznanie grantu OZE 

1._Wniosek_o_przyz

nanie__grantu_OZE.pdf
 

2) Regulamin udzielania przez BGK premii i grantów w ramach 
„Programu Termo” 

Regulamin_dla_inw

estorow..pdf
 

 


