
      ENERGIA ODNAWIALNA W GMINIE WOJCIESZKÓW   

 

Szanowni Mieszkańcy,  

 

W związku z pojawiającymi się informacjami i osobami, które odwiedzają 

bezpośrednio Mieszkańców, w sprawach dotyczących pozyskania dofinansowania na montaż 

instalacji paneli fotowoltaicznych lub instalacji solarnych informujemy, że nie są to osoby 

reprezentujące Urząd Gminy Wojcieszków i proponowane dofinansowanie nie ma nic wspólnego 

z realizowanymi przez Gminę Wojcieszków 3 projektami, dotyczącymi montażu instalacji 

solarnych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji pomp ciepła oraz kotłów na biomasę.  

W niedawnym okresie Mieszkańcy składali do Urzędu Gminy Wojcieszków ankiety 

dotyczące chęci zamontowania w swoich gospodarstwach domowych w/w instalacji. Wszystkie 

ankiety złożone przez Mieszkańców zostały uwzględnione w złożonych trzech projektach do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Udało się na ten cel pozyskać 

dofinansowanie w łącznej wysokości ok. 7 363 000, zł, przy całkowitych kosztach trzech 

projektów ponad 13 milionów. Dlatego też Gmina przystąpiła do realizacji tych projektów. Dobór 

instalacji dla poszczególnych Mieszkańców (gospodarstw) odbywał się na podstawie danych 

przedstawionych w ankietach (ilości osób, zużycie energii elektrycznej). W związku z tym przyjęto 

następujące instalacje: 

- instalacje solarne o mocy – 2,72 kW, 4,08 kW, 5,44 kW; 

- instalacje fotowoltaiczne o mocy – 3,40 kW, 4,76 kW; 

- instalacje pomp ciepła o mocy 2 kW; 

- kotły na biomasę o mocy 16 kW i 25 kW 

Fizyczny montaż instalacji w gospodarstwach Mieszkańców rozpocznie się w przyszłym 

2021 roku. Przed tym należy przeprowadzić szereg uzgodnień i wyłonić inspektora nadzoru oraz 

wykonawcę montażu instalacji. Wykonawcę montażu instalacji wybiera Gmina Wojcieszków. 

Jest to proces, który zabiera najwięcej czasu, dlatego prosimy wszystkich Mieszkańców  

o wyrozumiałość i cierpliwość. W niedługim czasie, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, 

będziemy zapraszać Mieszkańców, którzy wyrazili chęć montażu instalacji, do podpisania 

stosownych umów, pozwalających na montaż tych instalacji w ich gospodarstwach. W tej sprawie 

będzie się kontaktować z Państwem pracownik Urzędu Gminy Wojcieszków, natomiast wszelkie 

informacje będziemy podawać również na stronie internetowej www.wojcieszkow.pl oraz na 

profilu gminnym na Facebooku.  

Dlatego też bardzo prosimy wszystkich Mieszkańców Gminy o rozsądne 

podpisywanie umów z przedstawicielami firm, którzy do Państwa docierają. Nie są to na pewno 

pracownicy Urzędu Gminy i nie reprezentują w żaden sposób Gminy Wojcieszków, bez względu 

na to co mówią lub na kogo się powołują. Projekty realizowane przez Gminę są w fazie 

przygotowania i  w  niedługim czasie zostanie rozpoczęta ich realizacja bezpośrednio 

u Mieszkańców. W tym czasie jest możliwość, dla osób które nie zgłosiły się do projektu, 

wpisania na listę rezerwową, która będzie uruchamiana w przypadku rezygnacji osoby z listy 

podstawowej.  

Prosimy wszystkich Mieszkańców o zachowanie daleko idącej ostrożności 

w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. W przedmiocie realizacji projektów gminnych, zawsze  

z Państwem kontaktować się będzie pracownik Urzędu Gminy, nigdy nie będzie tego robić przez 

jakiegoś przedstawiciela. Myślę, że w niedługim czasie taki kontakt nastąpi, natomiast 

podpisanie przez Państwa umowy z jakimkolwiek innym przedstawicielem, jest działaniem 

na własną odpowiedzialność i może prowadzić do konieczności poniesienia większych 

kosztów, niż w przypadku montażu instalacji realizowanych w ramach projektów 

gminnych. 

Wójt Gminy Wojcieszków 
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http://www.wojcieszkow.pl/

