Puchaczów, dnia 24.01.2014 r.

Szanowni mieszkańcy Gminy Puchaczów

W związku

z

pozytywną

oceną

projektu

złożonego

w

ramach

konkursu

nr

02/RPOWL/6.2/2012 na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej VI: Środowisko i
czysta

energia,

Działania

6.2:

Energia

przyjazna

środowisku

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 ,Gmina Puchaczów informuje o
przystąpieniu do realizacji projektu pn.:,,Odnawialne źródła czystej

energii w

gminie

Puchaczów- montaż kolektorów słonecznych”.
Głównym założeniem projektu pn.:,,Odnawialne źródła czystej energii w gminie
Puchaczów- montaż kolektorów słonecznych” jest montaż zestawów solarnych na budynkach
prywatnych w 17 sołectwach Gminy Puchaczów. W ramach projektu zaplanowano także kampanię
promocyjną oraz wprowadzenie i wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych (systemu
pomiaru, obsługi i monitoringu). Projekt będzie odnosił się do montażu kolektorów płaskich na
budynkach prywatnych.

Płyty kolektorów słonecznych powinny być zlokalizowane na połaci

dachowej. W przypadku braku możliwości montażu kolektorów na dachu rozpatrywana będzie
możliwość montażu na ścianie, natomiast w przypadku braku możliwości montażu na ścianie
dokonywany będzie montaż na gruncie danej posesji.
Projekt wyklucza i nie obejmuje dofinansowaniem budynków, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza.
Lokalizacja kolektorów słonecznych nie może być przeprowadzona w miejscach występowania:
- eternitu na dachu budynku;
- bliskiego sąsiedztwa kominów dymowych i spalinowych;
- bliskiego sąsiedztwa instalacji i urządzeń elektroenergetycznych;
- w miejscu występowania zacienienia od innego obiektu budowlanego lub roślinności;
- gniazd ptaków;
- w pobliżu dróg i przejazdów;
- innych czynników mogących powodować zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.
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Przedmiotem projektu jest zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych na terenie
gminy Puchaczów, które zamontowane zostaną na budynkach prywatnych. Przeznaczeniem
instalacji solarnych wykonanych w ramach projektu jest wykorzystanie instalacji do celów
podgrzewania wody użytkowej w zakresie potrzeb gospodarstw domowych niezwiązanych z
działalnością gospodarczą. Kolektory słoneczne pozostaną własnością gminy i zostaną przekazane
do użytkowania przez mieszkańców na podstawie stosownych umów. Instalacje solarne w okresie
użytkowania nie wymagają dokonywania wymiany żadnych istotnych elementów. Niezbędne jest
jedynie przeprowadzanie ich regularnych przeglądów, w trakcie których uzupełniany jest między
innymi płyn solarny. Wydatki te będą stanowić koszt operacyjny związany z funkcjonowaniem
projektu i tym samym będą one ponoszone przez Gminę.
Gmina Puchaczów po zakończeniu robót budowlanych przekaże Właścicielowi budynku w
nieodpłatne użytkowanie na okres 5 lat zestaw solarny wraz z instalacją ( jest to okres
gwarancji). Po upływie tego okresu zestaw solarny stanie się własnością Właściciela
budynku.
Właściciel budynku posiadający zestaw solarny zobowiązany będzie w okresie 5 lat do
jego odśnieżania, czyszczenia oraz użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Mieszkańcy zainteresowani przystąpieniem do projektu zobowiązani są do wypełnienia i
dostarczenia zaktualizowanych ankiet oraz deklaracji udziału w projekcie.
Z każdym mieszkańcem będzie podpisywana umowa użyczenia nieruchomości ( budynku
mieszkalnego) dla potrzeb montażu instalacji solarnej oraz umowa na montaż i eksploatację
zestawu solarnego. Warunkiem podpisania w/w umów jest dokonanie wpłaty kwoty na poczet
gminnego funduszu solarnego, tytułem wkładu własnego wnoszonego do projektu jako udziału
we współfinansowaniu instalacji .
Kwotę odpłatności za montaż zestawu solarnego należy wyliczyć na podstawie niżej
zamieszczonej tabeli,
brutto. *, np. dla

przyjmując cenę jednej płyty kolektora w wysokości 600,00 zł
rodziny 3-osobowej, 2 płyty kolektorów x 600,00 zł brutto * =

1 200,00 zł brutto *.
Lp.
1
2
3

Ilość osób w budynku
1-3
4- 5
6– 9

Ilość płyt kolektorów słonecznych
2 płyty kolektorów
3 płyty kolektorów
4 płyty kolektorów

*Uwaga: Powyższa cena może ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
na montaż instalacji solarnych w Gminie Puchaczów.
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Formularze ankiet i deklaracji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28
lutego 2014 r. Formularze złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i kierowane do
dofinansowania.
Miejsce składania w/w dokumentów : budynek USC, Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
Gminy, pokój nr 5, Pani Katarzyna Janiuk.
Załącznikiem do właściwej umowy podpisywanej z Gminą będzie dowód wpłaty na rzecz
gminnego funduszu solarnego ( przelewy bezpłatne w BS oddział w Puchaczowie).
Dokument potwierdzający wpłatę kwoty tzw. wkładu własnego każdego mieszkańca oraz
dokumenty poświadczające tytuł własności/ współwłasności nieruchomości zabudowanej tym
budynkiem/ lub inny tytuł prawny uprawniający do dysponowania budynkiem mieszkalnym, który
będzie wyposażany w instalację solarną ( aktualny odpis z księgi wieczystej/ aktualny wypis z
rejestru gruntów/ wypis z kartoteki budynków/ inny równoważny dokument) należy dołączyć do
Umowy na montaż instalacji solarnej zawartej pomiędzy Uczestnikiem projektu, a Gminą.
Formularze ankiet i deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Puchaczów, w Referacie
Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy, budynek USC, pokój nr 5 oraz są również udostępnione do
pobrania na gminnej stronie internetowej www.puchaczow.lubelskie.pl w wyodrębnionej zakładce
pod nazwą– „Solary w Gminie Puchaczów”.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o jak najszybsze wypełnienie
powyższych

dokumentów

i

dostarczenie

do

Urzędu

Gminy

Puchaczów

–

budynek

USC ,Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy, pokój nr 5.
UWAGA:
O kolejności uczestnictwa w projekcie, decydują ankiety złożone w 2010 r.
Z uwagi na określoną w projekcie liczbę instalacji solarnych, w pierwszej kolejności będą
brane pod uwagę:
I.
II.
III.

ankiety z listy głównej;
ankiety z listy rezerwowej;
ankiety, które pojawią się wówczas, gdy nastąpi niewykorzystanie limitu
zgłoszeń.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie !!!
Z poważaniem
Wójt Gminy Puchaczów
mgr inż. Adam Grzesiuk
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