
 
                Tarnobrzeg, 01.02.2022 r. 

 

 

Szanowani Państwo,  

 

w zawiązku z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021 r.  

o wyborze do dofinansowania projektu pt. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa 

mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega” obejmującego montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne na obiektach prywatnych mieszkańców  
w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE informuję, że mieszkańcy, którzy  

w 2016 r. złożyli deklaracje uczestnictwa i znajdują się na liście podstawowej uczestników projektu 

zobowiązani są do potwierdzenia woli uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie DEKLARACJI 

aktualizacyjnej lub rezygnacji z projektu  w terminie do 18 lutego 2022 r.  

 

Wzór deklaracji oraz rezygnacji w projekcie do pobrania ze strony www.tarnobrzeg.pl lub w Biurze 

Obsługi Interesanta UM Tarnobrzeg. 

 

Deklaracje złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  Z osobami, które złożą 

deklaracje w wymaganym terminie zostaną podpisane umowy o udziale w projekcie.  

 

Pragnę zaznaczyć, iż wybór projektu przez Zarząd Województwa nie stanowi ostatecznej decyzji  

o dofinansowaniu. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z miastem uzależnione jest od posiadania 

przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

odpowiedniego limitu środków finansowych w ramach działania 3.1. 

 

Szacunkowe koszty Instalacji o mocy 3,0 kW po stronie mieszkańca wynoszą: 

- dla instalacji na dachu ok. 4 tys. zł, 

- dla instalacji na gruncie ok. 5 tys. zł. 

Ostateczny koszt instalacji, po stronie mieszkańca, będzie określony po rozstrzygnięciu procedury 

przetargowej na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. 

Projekt przewiduje możliwość zakwalifikowania osób chcących zwiększyć moc instalacji już 

funkcjonującej. Warunkiem dopuszczającym tego typu zgłoszenia jest konieczność zamontowania 

osobnej instalacji. Proszę o zaznaczenie w Deklaracji, że posiadacie Państwo już instalację  

i  jaka jest jej moc.  

W ramach projektu nie ma możliwości dofinansowania instalacji już zamontowanych albo zakupionych 

indywidulanie. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian osobowych, adresowych, własnościowych itp.  

w stosunku do danych złożonych na etapie składania deklaracji uczestnictwa w projekcie proszę  

o zaznaczenie tego faktu w Deklaracji.  

Deklaracje należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urząd Miasta Tarnobrzega,  

w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta 

Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu 

Miasta Tarnobrzega z dopiskiem „Mikroinstalacje OZE w  Gminie Tarnobrzeg”. 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie w Wydziale Rozwoju Miasta  

i Funduszy Pomocowych tel: 571 313 710,  adres ogniwa@um.tarnobrzeg.pl.  

 

……………………………… 

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
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