Zychiin, tinia 6 lipca 2016 r.

OGLOSZENIE
Burmistrz Gminy Zychiin zaprasza mieszkaricow do sktadania wstf pnych deklaracp
udziatu w I etapie programu budowy mikroinstalacji ogniw fotowpltaicznych do produkcji
energii elektrycznej na obiektach mieszkalnych na terenie Gminy Zychiin.
Planowana inwestycja jest cz^scia^ zadania zwiazanego z budowy mikroinstalacji na budynkaefi!
uzytecznosci publicznej. Ilos6 wykonanych instalaqi uzale±rtiona b§dzie od wartoscs
narzuconego ndm limitu, wynikajajcego z wyliczenia mocy energii elektrycznej na budynkacfe
publicznych (m.in. szkofy, przedszkola, biblioteka), Zastrzegamy, ze inwestycja zostanie
zrealizowana po uzyskaniu srodkow unijnych. Moziiwe jest dofmansowanie UE do wysokosei
85 % kosztow kwalifikowanych inwestycji. Mieszkaniec Unansuje koszty montazu w pozostatej
cz^sci od 15 %. W br. Gmina Zychiin ztozy wniosek o dofinansowanie, zas roboty montazowe
planowane sa^ do wykonania w 2017 r.
Warunki kwalifikacji do prograinu
Kwalifikacja nieruchomosci do udziatu w programie przebiega6 b^dzie po przeprowadzeniu
wst^pnej weryfikacji. Ka±de sotectwo oraz teren miasta bieda. miaty przydzielone miejsca w
programie na podstawie wyliczonej proporcji liczby budynkow mieszkalnych w stosunku'd©
ogolne) liczby budynkow mieszkalnych w Gminie i Miescie Zychiin,
/
Zastrzegamy, ze w przypadku wi^kszej liczby ch^tnych odbe.dzie sif iosowanie.
W przypadku nie wykorzystania puli miejsc przez sc4eclwo pozostale wolne miejsca
wstawione zostana^ na list? rezerwowa^. Miejsca rezerwowe zosiana przydzielone w drugim
losowaniu sposrod wszystkich chetnych z terenu Gminy i Miasta Zychiin bez podzialu
geograficznego.
Podstawowe dane o inwestycji:
1. Inwestycja obejmuje montaz mikroinstalacji na obiektach uzytecznosci publicznej (mm.
szkoty, przedszkole, biblioteka) oraz ok. 180 instajacji na budynkach mieszkalny<±
jednorodzinnych.
2. Moc instalacji na budynkach mieszkalnych — 3 kW.
3. Instalacja przewidziana do montazu zawierac moze ukted automatyczny z mozliwosd^
wykorzystania do instalacji ogrzewania.
Warunki poza^dane, ktore powinny bye spetnione:
1. Budynek mieszkalny na nieruchomosci powinien bye w cl^iym uzytkowaniu
(zameldowanie osob i dokonywanie optat za odbior odpadow komunalnych).
2. Licznik energii elektrycznej winien bye zaewidencjonowany na wtasciciela nieruchomosei,
3. Powierzchnia uzytkowa budynku do 300 m2.
4. Energia zuzywana b^dzie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego.
5. Niezaleganie z optetami lokalnymi (podatek od nieruchomosci, optata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi).
Warunkami wykluczaja_cymi b§da_:
1. Nieuregulowany stan prawny nieruchomosci.
2. Brak uziemienia instalacji elektrycznej.
3. Warunki techniczne dachu uniemozliwiaja^ce montaz panefi.
4. PoJac dachu wykonana zeternitu.
5. Pofac dachu zacieniona (np. przez korony sasiadujacych drzew).
6. Budynek mieszkalny w trakcie budowy.
7. Inne indywidualne warunki wyst§puja|ce na dziatee obnizaj^ee skutecznosc dzialania
mikroinstalacji.

Obowiajz:ki i koszty mieszkanca:

1. Ztozenie wniosku do Gminy i udostepnienie posesji do wykonania dokumentacji
technicznej, o ktorej mowa w kolejnym punkcie.
2: Wtesciciel nieruchomosci zobowia_zany bedzie do wykonania programu funkcjonalno:uzytkowego (dokumentacji technicznej), ktorego koszt wyniesie 246 zt.
3. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku Gminy Zychlinj podpisaniu umowy z Zarzajdem
Wojewodztwa todzkiego, mieszkaniec podpisze umow§ z Gmina_ zawierajajca^
zobowiazania wynikaja^ce z regulaminu konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa todzkiegd; w tym o poniesieniu kosztu udziatu wtasnego i utrzymania
:.
trwatoscHprbjektu unijnego przez wymagany okres 5-eiu lat
. ,4. Szacowany koszt udziatu wtasnego mieszkanca waha si§ w kwocie od 5 do 6 tysi^cy z\,
Termin wptaty udziahi wtasnego powinien nastqpic w cia_gu 7 dni od daty zawarcia
umowy pomi^dzy Gmina^ a mieszkancem.
5. Mieszkaniec, ktory nie. dokona stosownej wptaty zostanie zastajsiony przez
mieszkanca z listy rezerwowej przewidywanej do realizacji w II etapie inwestycji.
Zapraszamy na spotkanie ze specjalistami wykonujajcymi dokumentacje techniczna^ i
wniosek unijny w dniu 12 lipca 2016r. o godz. 16.00 w siedzibie Zychlinskiego Domu Kultury
przy ul. Fabrycznej 3.
Z,, uwagi na krotki okres przygotowania dokumentow aplikacyjnych zakonczenie
naboru Wnibskpw o przyst^pienie do programu nastapi do dnia 15 lipca do godziny 13:00.
:Sktadanie wnioskow w siedzibie Urz^du Gminy w Zychlinie. Druk wniosku do pobrania w
sekretariacie UG.
.
W przypadku ztozenia. wiekszej liczby zgloszen w danym soiectwie/miescte komisja
skJadaja^ea si^ z przedstawicieli Rady Miejskiej dokona w dniu 19 lipca o godzinie 12:00
losowania nieruchomosci.
Z powazaniem
.
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