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W związku ze złożoną  ankietą  w sprawie  montażu   pompy ciepła  informuję,  że:  

1) został(a) Pan(i) wstępnie  zakwalifikowany(a)   do  wykonania  powietrznej  pompy ciepła  służącej do 
przygotowania  ciepłej  wody użytkowej.  Przewidywany  termin  montażu instalacji  czerwiec 2019 – maj 2021 
 

2) Dofinansowanie:  
 

a) Powiat  Suski  Wydział Środowiska  pozyskał  15 259 568,06 zł  - z środków Unii Europejskiej w ramach   
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego   

b) Miasto/ Gmina  nie udzieliła  dofinansowania do wymienionego działania   
c) z uwagi  na wielkość  dofinansowania  liczba instalacji  objętych dofinansowaniem  gminy  jest ograniczona. 
d) łączne dofinansowanie   do wykonania   instalacji   wynosić   będzie  około 55,6 % ceny brutto   instalacji  

wymienionej   w pkt 8. niniejszego pisma, zależnej  od jej wielkości i  wyniku postępowania  przetargowego  
e) w chwili  podpisywania  umowy nie będzie wymagana  wpłata środków finansowych. Wpłata  będzie 

rozłożona  na trzy  raty :  I  rata  do  1.03.2019 r. , II rata   - do 30.06.2019, III rata  - 4 miesiące  przed 
planowaną datą montażu instalacji.  Wysokość  rat  przedstawiono  w poniższej  tabeli 

Minimalna 
moc  (kW) 

  I rata (zł) II rata (zł) 

III  rata  (zł)                                      

z dofinansowaniem 
Miasta/ Gminy 

bez dofinansowania 
Miasta/Gminy 

2 1 240  1 500 216 1 671 

 

f) w kosztach I raty  ujęto  kwotę  205 zł przeznaczoną  na nadzór inwestorski  osoby z uprawnieniami 
budowalnymi, ubezpieczenie instalacji przez 5 lat, koszty dokumentacji, korespondencji  
 

3) w przypadku   zainteresowania  Pani (a) wykonaniem instalacji   wymagane  jest  zgłoszenie  osób   
posiadających  tytuł prawny do nieruchomości  w Starostwie Powiatowym  w Suchej Beskidzkiej                          
ul. Kościelna 5b, (Sala  sesyjna – parter )  w godz. 8.00 do 14.00   celem podpisania umowy  w następujących 
terminach :  
 

a) 14.01.2019 r  - Mieszkańcy   jedynie Miasta Maków  Podhalański,  
b) 15.01.2019 r  - Mieszkańcy   Kojszówka,  Wieprzec,  Żarnówka,  Białka,  Naprawa,  
c) 16.01. 2019  r.  - Mieszkańcy Grzechynia,  Juszczyn,   
d) 17.01. 2019 r  - Mieszkańcy  Gminy  Zembrzyce,  
e) 21.01. 2019  r.  Mieszkańcy    Sucha  Beskidzka,  
f) 22.01 2019 r  - Mieszkańcy   Sucha Beskidzka,   
g) 23.01 2019 r -   Mieszkańcy  Osielec, Toporzysko,  Wysoka,   Łętownia. 

 
4) wzór umowy  umieszczony  jest na  stronie:  

 http://solary.powiatsuski.pl/solary-ogniwa-fotowoltaiczne-pompy-ciepla/ 
Po podpisaniu umowy przysługiwać będzie  Państwu  14 dniowy termin na odstąpienie od umowy.   
W załącznikach  do umowy  przedstawiono  warunki  techniczne jakie należy spełnić przed montażem  instalacji 
oraz  specyfikację  techniczną  instalacji przewidywanych do zakupu.  

 

http://solary.powiatsuski.pl/solary-ogniwa-fotowoltaiczne-pompy-ciepla/


 
 
 

5) Brak zgłoszenia się w  wskazanych   terminach traktowany  będzie jako rezygnacja z udziału                             
w projekcie.  
 

6) W chwili podpisania umowy należy: 
a) przedstawić pisemne  pełnomocnictwo  pozostałych współwłaścicieli do zawarcia umowy, jeżeli nie będą  

obecni  w chwili jej podpisania, 
b) posiadać dowody osobiste, 
c) podać nr konta  własnego,  
d) przekazać  kopie   dokumentu  potwierdzającego  tytuł prawny do nieruchomości.  

 

7) Spotkania   informacyjne związane z realizacją  projektu odbędą się   przed  podpisaniem  umów tj.  
 

a) 08.01.2019 r  godz. 15.30   - dla Mieszkańców  jedynie Miasta Maków  Podhalański, Kojszówka, Wieprzec, 
Żarnówka,  

b) 08.01. 2019  r.  godz.18.00 - dla  Mieszkańców Białka, Grzechynia, 
c) 09 .01. 2019 r  godz. 15.30   - dla Mieszkańców Juszczyn,  Gmina Zembrzyce,   
d) 09.01. 2019  r.  godz.18.00 - dla  Mieszkańców   Sucha  Beskidzka (instalacje solarne), 
e) 09.01 2019 r  godz. 15.30   - dla Mieszkańców   Sucha Beskidzka (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła), 

Łętownia,  
f) 09.01 2019 r  godz. 18.00   - dla Mieszkańców  miejscowości Naprawa, Osielec, Toporzysko, Wysoka.    
 

w   Starostwie  Powiatowym   w Suchej Beskidzkiej  ul. Kościelna  5b (sala sesyjna – parter)  
 

8) Przewidywaną   cenę  pompy (Uczestnik  pokrywa  około 44,4 % kosztów brutto) przedstawiono   w tabeli:  

Minimalna moc (kW) 

Przewidywana cena kosztorysowa  

Netto        Brutto (8%VAT) 

2,0 8 981 9 699 

 

9) Uczestnik projektu  jest świadomy, że  ostateczna  cena  instalacji  zostanie ustalona  w drodze postępowania  
przetargowego.  

 
Bliższych informacji udzieli ( przed terminami spotkań informacyjnych) :  
 
Sylwia  Knapczyk  tel.33 87 57 938 
Paulina  Tokarz Mansour -  33 87 57 938  
Grzegorz Zachura  tel. 33 87 57 935 
Izabela Sikora   tel. 33 87 57 937 
Marek  Mrugacz  tel.  33 87 57 937 

Z poważaniem 

 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. a/a 

 

 

 

 

 


