Informacja dla Mieszkańców Gminy Wilkołaz uczestniczących w projekcie związanym
z montażem instalacji solarnych oraz pieców na biomasę

Wójt Gminy Wilkołaz uprzejmie informuje, iż szacowana wysokość udziału Mieszkańców w kosztach realizacji projektu
pod nazwą „Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzystania energii z tradycyjnych źródeł w Gminie Wilkołaz”
uzależniona jest od wielkości instalacji i przedstawia się następująco:
Instalacje solarne
Kwota udziału Mieszkańca
(Płatność jednorazowa -

Pierwsza rata

Druga rata

Płatna do

(Płatna do

(Płatne do

30 czerwca 2018 r.)

30 czerwca 2018 r.)

31 grudnia 2018 r.)

Instalacja 2 - panelowa

2 600,00 zł

1 300,00 zł

1 300,00 zł

Instalacja 3 - panelowa

2 800,00 zł

1 400,00 zł

1 400,00 zł

Instalacja 4 - panelowa

3 000,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

Wielkość instalacji

Piece na biomasę
Kwota udziału Mieszkańca
Instalacja

(Płatność jednorazowa
Płatna do
30 czerwca 2018 r.)

Piec na biomasę

3 200,00 zł

Pierwsza rata

Druga rata

(Płatna do

(Płatne do

30 czerwca 2018 r.)

31 grudnia 2018 r.)

1 600,00 zł

1 600,00 zł

Mieszkańcy, którzy w 2016 roku na podstawie zawartych umów użyczenia wpłacili kwotę 500,00 zł opłaty wstępnej,
pomniejszają płatność jednorazową o tę kwotę do: 2 100,00 zł (instalacja 2 – panelowa), 2 300,00 zł (instalacja 3 –
panelowa), 2 500,00 zł (instalacja 4 – panelowa) oraz 2 700,00 zł (piece na biomasę). W przypadku płatności ratalnej
o kwotę 500,00 zł należy pomniejszyć płatność drugiej raty.

Jednocześnie informuję, iż powyższe kwoty zawierają koszt zakupu i montażu dodatkowej grzałki, który w tym okresie
programowania nie jest kosztem kwalifikowalnym. Mieszkańcy nie zainteresowani w/w montażem, poniosą koszty
odpowiednio mniejsze. Przedstawione powyżej kwoty nie uwzględniają również konieczności odprowadzenia przez
Mieszkańców podatku VAT od dotacji, z uwagi na rozbieżne interpretacje prawne. Mając na uwadze powyższe kwestie
jak również ostateczną cenę instalacji solarnych i pieców na biomasę po przetargu, końcowe, indywidulane
rozliczenie z każdym Mieszkańcem nastąpi już po całkowitym zakończeniu realizacji projektu.

Wpłat należy dokonywać na prowadzony w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział Wilkołaz rachunek bankowy
o numerze 68 8717 1035 2002 2000 0143 0003. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, miejscowość
i nr posesji oraz nr zawartej w 2016 roku umowy użyczenia.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018 i 2019 i będzie prowadzona wg kolejności dokonywanych wpłat
całkowitej kwoty. W przypadku niewystarczającej ilości osób, które dokonały wpłaty całkowitej, w dalszej kolejności
decydujące znaczenie będzie miała kolejność wpłaty pierwszej raty. Po zaksięgowaniu dokonanej wpłaty pracownik UG
Wilkołaz będzie kontaktował się z poszczególnymi Mieszkańcami celem umówienia spotkania i podpisania umowy
dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych realizowanej inwestycji.

Jednocześnie informuję, iż wszelkie informacje dotyczące realizacji tego projektu są udzielane u Pani Patrycji Maśloch,
w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Wilkołaz, nr telefonu: 81 – 82 – 17 – 983.

