
 I N F O R M A C J A

„Dostawy i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych w Gminie
Charsznica.”

Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie: 

1. Prawo własności do obiektu  (umowę muszą podpisać wszyscy właściciele). 
2. Możliwość techniczna montażu instalacji fotowoltaicznej lub solarnej (np. brak możliwości montażu na dachach pokrytych 

azbestem) 
3. Brak jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Urzędu Gminy w Charsznicy.   

Ważne: pomimo dokonania wpłaty wkładu własnego osoba/osoby  z zaległościami wobec Urzędu Gminy które nie uregulują 
zaległości z dniem wpłaty wkładu własnego, zostaną skreślone z listy podstawowej.

4. Uiszczenie wkładu własnego. 
5. Brak instalacji tego samego typu fotowoltaicznej/solarnej na obiekcie, współfinansowanym  z funduszy publicznych. 

Szczegółowe informacje znajdą państwo we wzorach umów i regulaminie zamieszczonych na stronie www.charsznica.pl zakładka 
OZE 

Uwaga: Wpłacają tylko osoby z listy podstawowej po spełnieniu w/w warunków oraz warunków zawartych w regulaminie 
i     umowie.  Wpłaty dokonuje tylko właściciel.  

Krótki opis realizacji projektu: 
1. Dokonanie wpłat przez mieszkańca do 28 grudnia 2020 - wpłaty osób tylko z listy podstawowej (nie dokonanie wpłaty 

skutkuje skreśleniem z listy podstawowej). 
2. Podpisanie umowy (Urząd Gminy w Charsznicy poinformuje każdego mieszkańca uczestniczącego w projekcie o terminie 

podpisywania umów, prosimy czekać na kontakt przewidywany termin: do końca I kwartału 2021r).
3. Realizacja prac w terenie – montaż instalacji w terenie (przewidywany termin realizacji: rok 2021).
4. Zakończenie realizacji projektu i realizacja obowiązków  wynikających z 5 letniego okresu trwałości.  

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowany  ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 „

http://www.charsznica.pl/


Prosimy dokonywać wpłaty na rachunek
Urząd Gminy Charsznica  Ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica 

nr:  67 8450 0005 0030 0305 5169 0008
tytuł wpłaty: podany w tabelach poniżej 
UWAGA:
Z uwagi na fakt iż kwoty wpłat są różne i zależą od mocy instalacji (dotyczy instalacji fotowoltaicznej) prosimy o potwierdzenie mocy
przed dokonaniem wpłat wyłącznie telefonicznie w Urzędzie Gminy (tel. 41 38 36     110 wew. 15 lub 70 lub 16, tel. 41 38 36     067)  
Błędnie wpłacone kwoty nie będą brane pod uwagę. 
Wpłaty do dnia 28.12.2020 dokonują tylko osoby które zgłosiły się do projektu i są umieszczone na listach podstawowych.

Tytuł wpłaty: Dostawa i montaż instalacji solarnej  na C.W.U

5 000,00 zł

Tytuł wpłaty: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,8 KW  

4 600,00 zł

Tytuł wpłaty: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,04 KW  

7 800,00 zł

Tytuł wpłaty: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,52 KW  

14 000,00 zł

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowany  ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 „
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