
   

   

 /PROJEKT/

    

Uchwała Nr ………. 2016 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ………. 2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej 

realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów 

„Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

  

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Michałowice uchwala, co 

następuje:  

§ 1 

Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumień, w tym 

występowania jako Lider/Partner, współdziałania w ramach partnerstw z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego (w tym z Gminami Kampinos, Młodzieszyn, Brochów i Leszno)  

w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ 

projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

§ 2 

Sygnatariusze porozumienia zapewnią własny wkład finansowy, określony w odrębnych 

uchwałach, na realizację projektu o którym mowa w  § 1. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej 

realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów 

„Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

Porozumienie jest odpowiedzią na konkurs dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  

2014 -2020 w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura 

do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Będzie stanowiło ono podstawowy 

dokument, niezbędny do wspólnego aplikowania o środki unijne na dofinansowanie projektów 

dotyczących montażu za pośrednictwem Gminy na budynkach osób prywatnych oraz na 

obiektach użyteczności publicznej instalacji OZE takich, jak: 

 Instalacje fotowoltaiczne tj. produkcja energii elektrycznej o mocy 2kW, 3kW lub 4kW 

w zależności od zapotrzebowania gospodarstwa. Orientacyjny koszt całkowity 

instalacji 1kW to ok. 6 000 zł netto.  

 Kolektory słoneczne tj. wytwarzanie ciepłej wody. Orientacyjny całkowity koszt 

instalacji dla rodziny powyżej 3 osób to ok. 15 000 zł netto.  

 Powietrznych pomp ciepła tj. produkcja energii cieplnej dla budynku. Orientacyjny 

koszt całkowity inwestycji to ok. 15 000- 30 000 zł netto. 

Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie ok. 70 - 80% czyli 

dla osoby prywatnej to koszt 20 - 30% inwestycji. 

Warunkiem podpisania Porozumienia, a co za tym idzie złożenia wniosku aplikacyjnego, jest 

stosowna uchwała Rady Gminy.   

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Gminy Michałowice o podjęcie uchwały 

o przedstawionej treści.  

 

 

 


