
Burmistrz Miasta Lubartów 

zaprasza 

na spotkanie w sprawie planowanego projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

Miasto Lubartów planuje złożenie nowego wniosku o dofinansowanie dla projektu 

obejmującego montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na obiektach prywatnych.  

Projekt jest przygotowywany do złożenia w ramach konkursu jaki zostanie ogłoszony w 2016 roku 

przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu możliwe jest do 

uzyskania dofinansowanie w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych instalacji solarnej oraz  

65 % kosztów kwalifikowalnych instalacji fotowoltaicznych. Złożenie projektu musi zostać 

poprzedzone zawarciem umów z właścicielami nieruchomości, którzy zadeklarują udział w projekcie. 

Przed zawarciem umowy zostaną zebrane ankiety od mieszkańców w których zadeklarują chęć 

udziału w projekcie i określą rodzaj wnioskowanej instalacji. Ankieta zostanie przedstawiona podczas 

spotkania i będzie dostępna do pobrania na stronie www.lubartow.pl . Wypełnione ankiety należy 

złożyć w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12,  

w terminie do 29 lutego 2016 roku. W przypadku zgłoszenia dużej liczby chętnych,  

o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania ankiet wraz  

z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia. 

Podstawowym wymogiem do podpisania umowy jest uregulowany stan prawny nieruchomości na 

której planowana będzie budowa instalacji. Umowę muszą podpisać wszyscy współwłaściciele. 

Instalacje które mogą być objęte projektem: 

 - instalacja solarna o parametrach użytkowych dostosowanych do liczby osób zamieszkujących  

w danym budynku, 

 - instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kW i 3 kW, 

 - piec na biomasę. 

Więcej informacji o poszczególnych instalacjach zostanie przedstawionych na spotkaniu 

organizowanych w Kinie Lewart w dniu 10 lutego 2016 roku. Przewidziano organizację dwóch 

spotkań – o godz. 16.00 i o godz. 17.30.  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc proponujemy podział na północną i południową część miasta: 

 - osoby zamieszkujące na południe od ul. Aleje Tysiąclecia  - spotkanie o godz. 16.00. 

 - osoby zamieszkujące na północ od ul. Aleje Tysiąclecia – spotkanie o godz. 17.30. 

Informacje ze spotkania i szczegóły techniczne dotyczące instalacji zostaną zamieszczone również na 

stronie internetowej wraz z ankietą. 

 

http://www.lubartow.pl/

