
 
 
Wójt Gminy Lipusz informuje o wydłużeniu terminu składania ankiet i deklaracji w celu 

uczestnictwa w projekcie z zakresie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych do dnia 

27.12.2016 r 

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego naborem wniosków 

o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 10.3.1 Odnawialne źródła energii 

– wsparcie dotacyjne, w ramach OP 10 Energia na lata 2014-2020 (RPO WP), Gmina Lipusz będzie  

ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Lipusz i Nowa 

Karczma”. Projekt będzie polegał m.in. na budowie instalacji fotowoltaicznych, zlokalizowanych na 

budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gmin Lipusz i Nowa Karczma . 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące poszczególnych instalacji, regulamin naboru wniosków od 
mieszkańców oraz informacje dotyczące dokumentów, jakie musi złożyć mieszkaniec zainteresowany 
wzięciem udziału w projekcie, znajdują się na stronie internetowej  http://www.lipusz.biuletyn.net  w 
zakładce ogłoszenia różne lub w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Lipusz. 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Lipusz  pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze 
środków RPO WP. 
W ramach projektu Gmina Lipusz będzie ubiegała się o dofinansowanie kosztów zakupu i montażu: 

 instalacji fotowoltaicznych 
Nabór prowadzony jest na fotowoltaiczne mikroinstalacje prosumencke zamieniające energię 
promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego, instalacja służy do zasilania 
wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego a wytworzona energia może być 
przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego i jej łączna moc 
elektryczna nie może przekroczyć 3 kWp. Instalacja fotowoltaiczna  składa  się  z  paneli  
fotowoltaicznych,  inwertera,  konstrukcji  nośnej  do  montażu urządzenia na dachu budynku, 
okablowania, osprzętu instalacyjnego oraz innych niezbędnych urządzeń służących do efektywnego 
wytwarzania energii elektrycznej .  
Zakłada się montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach, w których roczne zużycie energii 
elektrycznej wynosi przynajmniej 2.000 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2,0 kW- 
jest to najmniejsza instalacja, która będzie montowana w ramach projektu. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia             
27 grudnia  2016 roku do gdz. 15:30 złożyć w Urzędzie Gminy Lipusz  ul. Wybickiego 27, 83-424 
Lipusz osobiście (pokój nr 15- Sekretariat), wypełnioną ankietę wraz z deklarację uczestnictwa, która 
pozwoli na zweryfikowanie, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania 
odpowiedniej wielkości instalacji  fotowoltaicznej. 
Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. 
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