
Tychy, 02.02.2018 r. 

 

RAPORT  

 

ze spotkań informacyjnych dla mieszkańców w ramach projektu pn. „Odnawialne 

źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w  Tychach” 

 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie spotkań i konsultacji społecznych z mieszkańcami 

miasta Tychy w zakresie określenia potrzeb montażu odnawialnych źródeł energii                         

w budynkach jednorodzinnych. Spotkania były podstawą do ustalenia zakresu rzeczowego dla 

przedmiotowego projektu, planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Obecnie miasto przygotowuje wniosek                         

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 - oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii       

i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. 

Odnawialne źródła energii – konkurs. 

Spotkania zorganizowano w różnych częściach miastach (dzielnicach obrzeżnych i strefie 

Śródmiejskiej), umożliwiając dotarcie do jak największej liczby zainteresowanych. 

Wyznaczono pięć terminów:  

 29.11.2017 dla mieszkańców dzielnic Czułów, Zwierzyniec, Wartogłowiec, 

 01.12.2017 dla mieszkańców dzielnic Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele, 

 05.12.2017dla mieszkańców dzielnic Cielmice, Paprocany oraz osiedla Zuzanna i Z1,  

 08.12.2017 dla mieszkańców dzielnic Wilkowyje, Mąkołowiec, Stare Tychy, 

 11.12.2017 dla mieszkańców dzielnic Glinka, Suble, Żwaków oraz osiedli: A, B, C, D, 

E, F, G, H, K, L, Ł, M, N, O, P, R, T, U, W. 

Informacje o spotkaniach zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem 

www.umtychy.pl/niskaemisja – w zakładce dedykowanej stricte projektom dotyczącym 

niskiej emisji, a także w lokalnej prasie, radio i na plakatach.  Dodatkowo wszyscy 

mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej otrzymali do swoich skrzynek ulotki informacyjne.  

Podczas spotkań przedstawiano aspekty techniczne dotyczące możliwości wykorzystania                 

i   montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz 

kotłów na biomasę, a w szczególności zasady prawidłowego doboru urządzeń, ich 

funkcjonowania, instalacji, gwarancji i ubezpieczenia.  

Przedstawiono również informacje dotyczące możliwości i zasad dofinansowania urządzeń, 

które zostały szczegółowo opisane w regulaminie i jego załącznikach.  

Omówiono m.in.: 

a. zasady wypełniania deklaracji, ankiety i oświadczeń (wymagane dokumenty zostały 

zamieszczone pod adresem: http://umtychy.pl/artykul/4975/odnawialne-zrodla-energii-w-

tychach-kolejny-etap), 
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b. przedstawiono regulamin naboru i realizacji projektu grantowego, 

c. omówiono kwestie finansowania programu (koszty szacunkowe montażu, opłacalność, 

zasady refundacji, wkład własny mieszkańca), 

d. wskazano ograniczenia w przyjmowaniu wniosków oraz kryteria warunkujące pozytywną 

ocenę wniosku, 

e. przedstawiono formalne obowiązki mieszkańców, wynikające z przystąpienia do projektu, 

tj. przygotowania na własny koszt projektu technicznego oraz audytu dotyczącego 

zapotrzebowania na ciepło (dla pomp c.o.+ c.u.w. i piecy na biomasę ),  samodzielnej 

realizacji inwestycji w przypadku pozyskania przez miasto środków europejskich, refundacji 

kosztów oraz nie zalegania z opłatami w zakresie podatku od nieruchomości i odpadów 

komunalnych.  

Prezentacja została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem 

http://umtychy.pl/upload/pdf/folders/79/prezentacja-ze-spotkan.pdf.  

Podczas spotkań,  przedstawiono także kolejne etapy przebiegu prac: 

 przyjmowanie wniosków od mieszkańców 01.12 .2017 r. - 02.01.2018 r.,  

 ocena formalna i ogłoszenie listy mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w 

projekcie -  10.01.2018 r.,  

 dostarczenie sporządzonych przez mieszkańców projektów technicznych - do 

12.02.2018 r.,  

 ogłoszenie ostatecznej listy uczestników  - 05.03.2018 r.,  

 złożenie przez miasto wniosku o dofinansowanie  - do 26.03.2018 r.,  

 informacja o wynikach konkursu – planowany termin - IV kwartał 2018 r.,  

 budowa instalacji OZE – lata 2018-2020,  

 okres trwałości projektu - 5 lat,  

 monitorowanie efektu ekologicznego - 5 lat.   

Z przeprowadzonych spotkań wynika, iż największym zainteresowaniem wśród mieszkańców 

cieszyły ogniwa fotowoltaiczne, korzystne nie tylko pod względem ekologicznym, ale też 

ekonomicznym.  

Do raportu dołącza się materiały dokumentujące przeprowadzone spotkania. 
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a. plakat rozmieszczony w całym mieście 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. ulotki rozdawane i umieszczane w skrzynkach domów jednorodzinnych 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. informacja zamieszczona w lokalnej gazecie 

 


