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Szanowni Państwo,
W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców udziałem w projekcie
(233 ankiety– stan na dzień 02.03. br.), dotyczącym budowy instalacji OZE na terenie miasta
i gminy Sulejów, oraz przewidywaną alokacją 10.500.000 zł na całe województwo łódzkie
(źródło:https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/83533/zal2-do-uchwaly20122019.pdf)
na konkurs w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, informujemy, że Urząd
Miejski w Sulejowie do zakresu rzeczowego w projekcie dla Mieszkańców przyjął wstępnie:
zakup i montaż 225 instalacji paneli fotowoltaicznych tj. dla wszystkich mieszkańców,
którzy w ankiecie wskazali zainteresowanie tym odnawialnym źródłem energii.
Ponadto Urząd Miejski w Sulejowie informuje, że pismo z dnia 26 lutego br., dotyczące
uiszczenia opłaty za wizytacje techniczne, związane było z zamiarem realizacji projektu
obejmującego wszystkie rodzaje instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Powyższa zmiana
oznacza, że informacje dot. wizytacji technicznych oraz związanych z nimi opłat jest
bezprzedmiotowa i nieaktualna. Jednocześnie prosimy o niedokonywanie dalszych wpłat.
Dotychczas wniesione opłaty zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone.
W przypadku, gdy Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zwiększy alokację
środków na projekty w zakresie ,,Odnawialnych Źródeł Energii”, oraz po ogłoszeniu
konkursu przez Urząd Marszałkowski, w tym regulaminu konkursu Urząd Miejski
w Sulejowie przeanalizuje możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu dla
mieszkańców o pozostałe rodzaje instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na podstawie
złożonych ankiet.
Na dzień 2 marca br. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie zostało złożonych 233 ankiety, co
obrazuje poniższy wykres:
PANELE FOTOWOLTAICZNE
KOCIOŁ NA PELLET
POMPY CIEPŁA
KOLEKTORY SŁONECZNE

Do 2 marca br. będą przyjmowane zgłoszenia na listę rezerwową. O postępach prac
będziemy informować na bieżąco.
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: (44) 61 02 520.
* Złożenie ankiety NIE GWARANTUJE realizacji inwestycji. Realizacja uzależniona jest
od uzyskania przez Gminę Sulejów środków unijnych.
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Sulejów, dnia 26.02.2020 r.
Szanowni Państwo,
W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców udziałem w projekcie,
dotyczącym budowy instalacji OZE na terenie miasta i gminy Sulejów informujemy, że
Urząd Miejski w Sulejowie rozpoczyna kompletowanie dokumentacji aplikacyjnej w sprawie
powyższego projektu. Tym samym osoby, które zdeklarowały chęć uczestnictwa poprzez
złożenie deklaracji w Urzędzie Miejskim, prosimy o uiszczenie opłaty w kwocie 209,10 zł
brutto (słownie: dwieście dziewięć złotych i dziesięć groszy) na pokrycie kosztów wizytacji
technicznej, która zostanie przeprowadzona w indywidualnie ustalonym terminie po
zaksięgowaniu ww. wpłaty.*
Płatności prosimy dokonywać na poniżej wskazany numer rachunku bankowego
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ ODDZIAŁ W PARADYŻU
FILIA W SULEJOWIE

40 89730003 0020 0031 0082 0070

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca br. w tytule wpisując: WIZYTACJA
TECHNICZNA- imię i nazwisko wnioskodawcy, adres.
Na dzień 25 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie złożonych zostało 213 deklaracji
uczestnictwa. Do 2 marca br. będą przyjmowane zgłoszenia na listę rezerwową. O postępach
prac będziemy informować na bieżąco.
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: (44) 61 02 520.

* Złożenie deklaracji i pokrycie kosztów wizytacji technicznej NIE GWARANTUJE
realizacji inwestycji. Realizacja uzależniona jest wyłącznie od uzyskania przez Gminę
Sulejów środków unijnych a poniesione w związku z wizytacją koszty, stanowią ryzyko
osób zainteresowanych. Poniesiony wydatek jest bezzwrotny i jest w całości kosztem
Uczestnika.

