Informacja dla mieszkańców uczestniczących w Projekcie pn.
„Odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka cz. II”
Gmina Lgota Wielka informuje, że został zakończony montaż
instalacji fotowoltaicznych i kotłów na bioasę realizowanych
w Projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Lgota Wielka
cz. II” w RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, działanie 4.1
Odnawialne Źródła Energii.
1. Instalacje fotowoltaiczne
Zamontowano 144 instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2,4 do 5,7
kWp składające się z: falownika, modułu fotowoltaicznego,
niezbędnego okablowania, sytemu montażowego, architektury
uzupełniającej. Zamontowane panele fotowoltaiczne to panele
monokrystaliczne o mocy jednostkowej 300 Wp.
Dostawy i montażu instalacji dokonał Wykonawca ML System S.A. 36062 Zaczernie 190 G, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego
( unijnego – powyżej progów).
Koszty wykonania instalacji fotowoltaicznych:
Moc
Ilość
Całkowite
Koszty
instalacji instalacji koszty
po stronie mieszkańca (26 %
kWp
Pjedynczej
kosztów kwalifikowalnych +
instalacji w zł podatek VAT) zł
2,4
23
10 805,49
3 487,59
3,6
50
14 755,49
4 830,59
4,8
46
17 905,49
5 901,59
5,7
25
20 295,50
6 714,19
144
Do każdej instalacji fotowoltaicznej zostało udzielone dofinansowanie
z UE w wysokości 74% kosztów kwalifikowalnych.

Zamontowane instalacje fotowoltaiczne wraz z urządzeniami
podlegają gwarancji na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą ( ML
System S.A. 36-062 Zaczernie 190 G)
Mieszkaniec użytkuje instalacje zgodnie z Instrukcją eksploatacji
i konserwacji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Zgłoszenie usterek odbywa się e-mailowo na adres: pv@lgotawielka.pl
na Formularzu zgłaszenia usterek i zlecenie interwencji stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Po dokonaniu
analizy, oględzin i zakwalifikowaniu usterki pracownik Urzędu Gminy
w Lgocie Wielkiej dokonuje zgłoszenia do serwisu.
Załącznik nr 3 do niniejszej informacji stanowi cennik usług
serwisowych (za wykonanie dodatkowych prac oraz prac nie objętych
gwarancją) przedstawiony przez Wykonawcę. W przypadku
wystąpienia usterek nieobjętych gwarancją, koszty ponosi
mieszkaniec.
2. Kocioł na biomasę
Dokonano wymiany 3 kotłów na biomasę o mocy 25 kWp.
Dostawy i montażu instalacji dokonał Wykonawca FlexiPower Group
Sp. z o.o.Sp. k. 95-200 Pabianice, Kurdowice 12), wybrany w drodze
przetargu nieograniczonego (unijnego – powyżej progów).
Koszty instalacji kotła:
Moc
Ilość
Całkowite Koszty
instalacji instalacji koszty w zł po stronie mieszkańca(26 %
kWp
kosztów kwalifikowalnych +
podatek VAT) zł
25
3
16 265,42
5 367,99
Do każdego zamontowanego kotła na biomasę zostało udzielone
dofinansowanie z UE w wysokości 74% kosztów kwalifikowalnych.

Zamontowane kotły na biomasę wraz z urządzeniami podlegają
gwarancji na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą (FlexiPower
Group Sp. z o.o.Sp. k. 95-200 Pabianice, Kurdowice 12)
Mieszkaniec użytkuje kotły na biomasę zgodnie z Instrukcją
stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej informacji.
Zgłoszenie usterek ujawnionych od dnia podpisania protokołu
końcowego odbywa się e-mailowo na adres: kotly@lgotawielka.pl, na
wypełnionym Protokole zgłoszenia reklamacji i wykonania naprawy
instalacji - stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej informacji. Po
dokonaniu analizy, oględzin i zakwalifikowaniu usterki pracownik
Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej dokonuje zgłoszenia do serwisu.
Załącznik nr 6 do niniejszej informacji stanowi cennik usług
serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. obowiązujący od
22.01.2020 r. kotły na biomasę (za wykonanie dodatkowych prac oraz
prac nieobjętych gwarancją) przedstawiony przez Wykonawcę. W
przypadku wystąpienia usterek nieobjętych gwarancją, koszty ponosi
mieszkaniec.
Gmina 10.06.2021 r. złożyła wniosek o płatność końcową do Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie projektu na kwotę
1 691 323,28 zł.
Przypominamy, że zgodnie z umową użyczenia, zawartą w celu
realizacji projektu, mieszkaniec oddał Gminie Lgota Wielka do
bezpłatnego używania część dachu budynku mieszkalnego lub
budynku gospodarczego lub gruntu oraz część wewnętrzną budynku
mieszkalnego, do zainstalowania urządzeń niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych i kotłów na
biomasę. Zamontowane instalacje i urządzenia są oddane przez
mieszkańców do użytkowania na okres 5 lat od dnia płatności
końcowej projektu.

W okresie użyczenia, Gmina zapewni ubezpieczenie instalacji
fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę i pokrywa koszty
ubezpieczenia.
Obecnie jest zawarta polisa ubezpieczeniowa w ramach 3- letniej
umowy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, 00-867
Warszawa.

Przypomnienie
Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby gospodarstwa domowego.
Instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być
wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności
gospodarczej oraz agroturystyki.
Informujemy również, że do monitorowania pracy instalacji
fotowoltaicznych, została uruchomiona platforma wizualizująca
instalacje PV. Mieszkaniec, który chce skorzystać z platformy winien
zgłosić na następujący adres e-mailowy:pv@lgotawielka.pl swoje
dane:
- imię i nazwisko,
- miejsce lokalizacji paneli,
- swój adres e-mailowy, na który zostaną przesłane wytyczne i dane do
zalogowania na platformie.
Na w/w adres można również kierować uwagi do funkcjonowania
pracy platformy.
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Lgota Wielka, dnia 21.06.2021 r

