
 
 

Zapraszam do udziału w projekcie " Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców " 

 

ZAPROSZENIE 

1. Wójt Gminy Szczerców zaprasza Mieszkańców do wzięcia udziału w planowanych do realizacji 
projekcie pn.: „Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców”, realizowanego w ramach 
działania IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach w/w projektu  planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych 
produkujących energię elektryczną tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacja 
fotowoltaiczna służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego,                            
a wytworzona energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa 
domowego do zasilania urządzeń codziennego użytku.  

 
2. Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi 

bezpośrednio ze złożonych ankiet. Koszty, które Mieszkańcy będą musieli ponieść za udział w 
projekcie zależą od wielkości instalacji fotowoltaicznej. Osoby składające Ankietę deklarują pokrycie 
następujących kosztów:                                                                                                                                                                                                               

            -  15% kosztów kwalifikowanych(netto) zakupu i montażu instalacji; 
            - obowiązujący podatek VAT od całej wartości urządzenia (obecnie 8%),  

Szacowany koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW wynosi ok. 17 000,00 zł brutto. Przy takiej 
instalacji orientacyjny koszt dla mieszkańca wyniesie ok. 3700,00 zł. 

Ostateczna cena będzie zależała od mocy instalacji i cen z oferty wybranego Wykonawcy.  

Powyższe wyliczenia mają wyłącznie charakter szacunkowy i poglądowy i mogą ulec zmianie na 
etapie realizacji inwestycji.                                                  

3. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym uczestnictwa w projekcie 
jest spełnienie przez Wnioskodawcę przedstawionych poniżej wymagań: 

 
a. lokalizacja budynku mieszkalnego objętego wnioskowaną instalacją - na terenie Gminy 

Szczerców, 
b. brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat na dzień złożenia wniosku, 
c. uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek mieszkalny, 
d. nie prowadzenie działalności gospodarczej w tym rolniczej w budynku objętym projektem, 
e. złożenie przez Wnioskodawcę prawidłowo wypełnionej deklaracji dotyczącej instalacji paneli 

fotowoltaicznych w terminie  określonym w niniejszym zaproszeniu. 
 

4. Druk Ankiety będzie dostępny na oficjalnej stronie gminy Szczerców www.szczercow.pl w zakładce 
„Mikroinstalacje OZE w  budynkach Gminy Szczerców” oraz w Urzędzie Gminy w Szczercowie w godz. 
pracy Urzędu. Pytania dotyczące naboru i składania Ankiet można kierować do Urzędu Gminy - 
Referat Inwestycji i Zamówień publicznych, tel. 044/6318059 w.134. 

 
5. Wymagane dokumenty można składać: 

Od dnia 04 luty 2020 r. do dnia 25 luty 2020r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Szczercowie                        
w godzinach pracy Urzędu   lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy w 
Szczercowie,   ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców z dopiskiem: „Mikroinstalacje OZE w  budynkach 
Gminy Szczerców”. 

 

 



 
 

 

6. Weryfikację techniczną budynku zgłoszonego w Deklaracji i dobór mocy instalacji fotowoltaicznej 
wykona firma wyłoniona przez Gminę. 
Po ustaleniu ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu, podpisana zostanie umowa                
w zakresie realizacji projektu. 

 
7. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności 
podanych danych.  

 

8. Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń gmina 
opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który tylko w przypadku otrzymania dofinansowania 
zostanie skierowany do realizacji. Realizacja projektu jest planowana na lata 2020-2021, z tym że jego 
rozpoczęcie – uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w IV kw. 2020 roku lub  
I kw. 2021. Powyższe terminy mogą ulec zmianie. 

 

9. O zakwalifikowaniu się do realizacji decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionej Ankiety.  
 

Uwaga:  

Ze względu na niewielkie środki przeznaczone przez instytucję przeprowadzającą nabór instalacji OZE tj. 
Urząd Marszałkowski w Łodzi , na obecnym etapie nabór Ankiet/deklaracji zostaje ograniczony tylko do 
mieszkańców, którzy nie skorzystali z dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych 
realizowanego w ramach projektu unijnego pn.:  Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii w gminie Szczerców realizowanego w 2018r. oraz nie otrzymali dotacji 
realizowanego przez Gminę Szczerców w latach 2017-2019 programu ograniczającego niską emisję 
/wymiana pieców, montaż fotowoltaiki, solarów, pomp ciepła/.  

Dotyczy to również mieszkańców, których realizacja programu gminnego ograniczającego emisję będzie 
się odbywać w roku 2020, tj. mieszkańców którzy złożyli wnioski do dnia 01 kwietnia 2019r. 

 

Szczerców, 03 luty 2020r. 

                                                                                                   Wójt Gminy Szczerców 

                                                                                                    Krzysztof Kamieniak 


