
 

GMINA GARBÓW  

KOLEKTORY SŁONECZNE W GMINIE GARBÓW! 
Wójt Gminy Garbów informuje o zamiarze pozyskania dofinansowania na montaż zestawów solarnych w ramach projektu 
RPO Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony przez 
Gminę Garbów w II kwartale 2012 r. 

Projekt polega na montażu zestawów solarnych na powierzchni połaci dachowej lub na ścianie budynku dla potrzeb 
wstępnego podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Garbów. Kolektory słoneczne to 
urządzenia służące do pozyskiwania energii słonecznej, która jako ciepło przechodzi przez układ solarny do zasobnika 
o określonej pojemności z wodą użytkową. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika 
ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze). 

UWAGA ! 

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  

 

Wysokość dofinansowania instalacji kolektorów będzie wynosić max. 86%. Szacunkowy koszt całkowity kompletnej instalacji 
na jednej posesji wyniesie ok. 12.000,00 PLN (dla 1-4 osobowej rodziny) lub ok. 15.000,00 PLN (dla 5-8 osobowej rodziny). 
Przy dofinansowaniu mx. 86 %, mieszkaniec pokrywa 14 % kosztów, tj. ok. 1.680 zł lub ok. 2.100 zł 

Zasady ogólne obowiązujące przy realizacji projektu: 

1. Zestawy solarne montowane są tylko i wyłącznie na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Garbów. 

2. Budynki objęte projektem muszą być wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny 
dachu oraz wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiającą montaż urządzeń takich jak zasobnik na ciepłą wodę. 

3. Projekt wyklucza i nie obejmuje dofinansowaniem budynków, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza oraz budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych ! 

4. Istnieje możliwość montażu kolektorów na ścianie budynku od strony południowej w przypadku braku możliwości montażu 
na dachu, np. braku nachylenia dachu do południa. 

5. Wykonawca dokonuje montażu i uruchomienia zestawu solarnego wraz z włączeniem do istniejącej instalacji. 

6. Przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu Właścicielem sprzętu i urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego 
będzie Gmina Garbów. 

7. Gmina Garbów po zakończeniu robót budowlanych przekaże Właścicielowi budynku w nieodpłatne użytkowanie na okres 
5 lat zestaw solarny wraz z instalacją. Po upływie tego okresu zestaw solarny stanie się własnością Właściciela budynku. 

8. Właściciel budynku posiadający zestaw solarny zobowiązany będzie w okresie 5 lat do jego odśnieżania, czyszczenia 
oraz użytkowania zgodne z przeznaczeniem. 

9. W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie. 

 

Planowane przedsięwzięcie wymaga, już na obecnym etapie, podjęcia pewnych działań, które zapewnią właściwe jego 
przygotowanie do realizacji. W związku z powyższym na stronie www.garbow.pl zostanie zamieszczona ankieta, której 
wypełnienie umożliwi zebranie danych niezbędnych do opracowania wymaganej dokumentacji projektu, a w szczególności 
pozwoli oszacować liczbę osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem. 

Ankieta i deklaracja możliwa będzie do pobrania na stronie internetowej www.garbow.pl, u sołtysa lub w Sekretariacie 
Urzędu Gminy (pokój nr 11) od 5 kwietnia 2012 r. 

Ankiety należy składać również w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbów pokój nr 11 w dniach od 5 kwietnia do 15 kwietnia 
2012 r. 

Zapraszamy Państwa serdecznie do przystąpienia do Projektu !!! 

 


