
Uchwała Nr …...........
Rady Miasta Hajnówka
z dnia …........................

 w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na realizację zadania pn „Miasto przyjazne środowisku-
wykonanie  instalacji  fotowoltaicznych  na  potrzeby budynków mieszkalnych   z  obszaru  miasta
Hajnówka” i ustalenie limitu wydatków

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz.U z 
2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się do realizacji w roku 2015 zadanie pn ”Miasto przyjazne środowisku- wykonanie 
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych  z obszaru miasta Hajnówka”, 
którego dofinansowanie planowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki.

§2. Wolą Rady Miasta jest ustalenie limitu wydatków na jego realizację zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

     Jakub Ostapczuk



Załącznik do Uchwały Nr …..
Rady Miasta Hajnówka 
z dnia …..........................

Limity wydatków na  inwestycje w roku 2015

Nazwa zadania Jednostka 
organizacyjna 
uczestnicząca w 
realizacji zadania

Łączne nakłady 
inwestycyjne

Planowane wydatki

Rok 2015 ogółem  z tego źródła finansowania 
 
Środki własne Dotacja NFOŚiGW Pożyczka 

NFOŚiGW

Miasto przyjazne środowisku- wykonanie 
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 
budynków mieszkalnych  z obszaru miasta 
Hajnówka”,

Gmina Miejska 
Hajnówka

1 834 219 1 834 219 163 019 668 480 1 002 720

Przewodniczący Rady

     Jakub Ostapczuk



Uzasadnienie podjęcia uchwały

W miesiącu  sierpniu  2014r.  został  złożony  wniosek  do  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w ramach programu
„Wspieranie  rozproszonych,  odnawialnych  źródeł  energii  Część  4)  Prosument  –  linia  dofinansowania  z
przeznaczeniem  na  zakup  i  montaż  mikroinstalacji  odnawialnych  źródeł  energii”.  Całkowita  wartość
projektu  1.834.219zł, planowane są następujące źródła finansowania inwestycji: 

1) w formie dotacji w kwocie 668.480zł, stanowi to 40% wartości kosztów kwalifikowalnych,
2) pożyczki w wysokości 1.002.720zl, stanowi to 60% kosztów kwalifikowalnych
3) środków własnych w kwocie 163.019zł .

Przedsięwzięcie będzie polegało na montażu 51 instalacji fotowoltaicznych na  budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie miasta . Gmina zawarła wstępne umowy z mieszkańcami (osobami fizycznymi)
na  wykonanie  instalacji  na  budynkach.   Umowa  określa  min.  warunki  realizacji,  finansowanie
przedsięwzięcia, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji  i  eksploatacji  inwestycji  oraz kontroli.
Koszty przedsięwzięcia oszacowane zostały na podstawie założenia, iż maksymalny dopuszczalny w ramach
programu  „Prosument”  jednostkowy  koszt  kwalifikowalny  1kW  dla  instalacji  fotowoltaicznej  wynosi
8.000zł. Żadna z ujętych w projekcie instalacja nie przekroczy 10kW. Koszt każdej z instalacji obejmuje
wykonanie  projektu  technicznego  oraz  wykonanie  samej  instalacji  .  W  ramach  kosztów  projektu
przewidziano również nadzór nad pracami instalacyjnymi, koszt nadzoru stanowi koszt niekwalifikowalny
dla projektu.
 
Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest m.in. wola rady o przyjęciu zadania do realizacji.

 Burmistrz Miasta 

   Jerzy Sirak


