
  
 
 
przy współpracy z Gminą Kadzidło 
 

Mieszkańcy Gminy Kadzidło 

 

Fundacja Wspierania Rozwoju i Pozyskiwania Energii ze Źródeł Odnawialnych dla Mieszkańców Mazowsza z siedzibą 

w Warszawie, przy współpracy z Gminą Kadzidło, zgodnie z par. 6 ust. 1-3 Statutu Fundacji prowadzi Projekt pod 

nazwą: „Energia odnawialna jako źródło darmowej energii dla mieszkańców Mazowsza – etap 1”, którego celem jest 

pozyskanie środków Unijnych na budowę źródeł energii słonecznej elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców Gminy 

Kadzidło i Gmin ościennych. 

Chcielibyśmy zaproponować Państwu, finansowaną ze środków unijnych instalację solarną cieplną – kolektory 

słoneczne, do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, pozwalającą na zaspokojenie Państwa potrzeb na ciepłą wodę 

w okresie wiosenno-letnio-jesiennym. 

Instalacja będzie finansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej, a wkład własny 

sfinansuje nasza Fundacja. 

Aby zgłosić się do przedsięwzięcia, prawny właściciel nieruchomości (domu na którym znajdzie się instalacja), musi 

podpisać listę z oświadczeniem do przystąpienia do programu, uzupełnić oświadczenia o prawie do dysponowania 

nieruchomością w celu realizacji projektu nie później niż do końca sierpnia 2016 r.  

Należy podać również nr księgi wieczystej miejsca instalacji. 

 

Zainteresowane osoby winne posiadać prawo własności do nieruchomości (domu), na dachu której można 

zainstalować instalację solarną. 

Wymogi techniczno-lokalizacyjne: 

 Możliwość instalacji 2 kolektorów od strony południowej budynku (dach lub ściana). 

 Brak elementów zacieniających miejsce instalacji. 

 Lokalizacja poza obszarami chronionymi (np. Natura 2000). 

 Dom, na którym planowana jest instalacja solarna musi być zamieszkiwany przez minimum jedną a 

maksymalnie przez 5 osób, tak aby planowania instalacja solarna pokrywała zapotrzebowanie na ciepłą wodę 

użytkową poza zimowym okresem grzewczym.  

 Instalacja nie może być zainstalowana na dachu lub ścianie budynku, w którym obecne są element 

azbestowe. 

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy do Pani Marty Ciak tel. 29 7673067 lub bezpośrednio do 

przedstawiciela fundacji Pana Konrada Matuszewskiego, tel. 505229409 lub email. 

konrad.matuszewski@ozedlamazowsza.org.pl 

Liczba miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń 
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