Solec -Zdrój, 16.10.2014.
Znak: GPŚ.I.602.37.2014
INFORMACJA – KOLEKTORY SŁONECZNE
Dotyczy:

instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją projektu na montaż
instalacji solarnych osoby które, są zainteresowane udziałem w przedmiotowym
projekcie mogą w tut. Urzędzie Gminy podpisać umowę na montaż układu solarnego
na budynku mieszkalnym.
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Solec – Zdrój do
podpisania Umowy w Urzędzie Gminy w Solec - Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój pok. 12.
Aktualny wzór umowy oraz oświadczenia jakie będą podpisywane dostępne są na
stronie internetowej Urzędu pod adresem:
http://solec-zdroj.eu/page.php?kat=19&main=true
Warunkiem podpisania umowy jest dokonanie wpłaty w ramach udziału w
projekcie na rachunek Gminy nr 57 8517 0007 0000 0000 0390 0078 w Banku
Spółdzielczym w Solcu-Zdroju tytułem: „montaż instalacji solarnych dla budynku
nr…. przy ulicy….. w miejscowości ……….”.
Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do rąk osób
fałszywie podających się jako przedstawiciele Gminy, Inżyniera Kontaktu lub
Wykonawcy.
Wysokość wpłaty należy przyjąć wg poniższej tabeli:
Liczba osób stale
zamieszkująca - nie
więcej niż 3 osoby
(instalacja typu A)

Liczba osób stale
zamieszkująca – 4
lub 5 osób
(instalacja typu B)

2 440,80 brutto

2 710,80 brutto

3 153,60 brutto

2 779,80 brutto

3 087,30 brutto

3 591,60 brutto

Powierzchnia użytkowa
nie przekraczająca
300m2 (VAT 8%)*)
Powierzchnia użytkowa
przekraczająca 300m2
(VAT 23%)

Liczba osób stale
zamieszkująca więcej niż 5 osób
(instalacja typu C)

*) Uwaga! Powyższe kwoty dotyczą kolektorów montowanych na dachu budynku lub na
jego elewacji. Jeżeli w trakcie projektowania okaże się, że kolektor będzie montowany obok
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budynku, wówczas właściciel budynku będzie zobowiązany do dopłaty podatku VAT do
wysokości 23%.

Podczas podpisywania Umowy każdy właściciel/współwłaściciel budynku,
jako strona Umowy, winien przedłożyć dowód osobisty, nr NIP, dowód wpłaty na
poczet Projektu oraz oświadczenia. W przypadku współwłaścicieli dopuszcza się
podpisanie Umowy przez jednego z właścicieli, pod warunkiem przedłożenia
oryginału pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współwłaścicieli budynku.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Gminy lub
z przyczyn niezależnych od stron, w szczególności wynikających z braku możliwości
technicznych wykonania instalacji Układu, Gmina zobowiązuje się na podstawie
faktury korygującej do zwrotu wpłaconej przez Mieszkańca kwoty, w terminie 30 dni
od daty odstąpienia bez naliczania odsetek.
Po podpisaniu Umowy z właścicielem danego budynku mieszkalnego
Wykonawca, tj. konsorcjum firm:
Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe
„WIKTOR” Sp.j. ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko – LIDER KONSORCJUM
ECO-TEAM Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Poselska 30, 42-200
Częstochowa – PARTNER KONSORCJUM
przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej a następnie do montażu instalacji
solarnej.
Instalacje solarne oparte będą o urządzenia firmy HEWALEX KS 2100 TLP AC.
Wszelkich wyjaśnień w sprawie podpisania umowy udziela pracownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Solcu Zdroju - Grzegorz Jabłoński, tel. 41 377 60 41 w. 26.
Z poważaniem
Wójt Gminy Solec - Zdrój
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