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Wodnej na kolektory 

słoneczne 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Czasami zastanawia-
my się, czy nie warto sko-
rzystać z dotacji na kolektor 
słoneczny. Dlatego też, by 
wyjść mieszkańcom Gminy 
Tarnów Opolski naprzeciw 
przedstawiamy krótko możli-
wości z tym związane.  Aby 
skorzystać z pieniędzy Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, trzeba wziąć kredyt. 
Fundusz przekazuje dotacje 
bankom, które z kolei o te 
pieniądze pomniejszają war-

tość udzielonego kredytu. 
Żeby móc się ubiegać 

o dofinansowanie do kredytu 
na kolektor, trzeba spełnić dwa 
warunki. Po pierwsze kredy-
tobiorcą może być osoba, któ-
ra jest właścicielem domu, na 
którym ma być umieszczona 
instalacja, lub wspólnota mie-
szkaniowa, która chce zainsta-
lować kolektory na własnych 
budynkach. Drugi warunek 
wyklucza z grona beneficjen-
tów osoby, które korzystają z 
miejskiej sieci cieplnej oraz 
prowadzących działalność go-
spodarczą. Jeżeli część  po-
wierzchni budynku jest wyko-
rzystywana do prowadzenia 
działalności gospodarczej, to 
koszty kwalifikowane pom-
niejsza się proporcjonalnie do 
udziału powierzchni przezna-
czonej na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w cał-
kowitej powierzchni budynku.  
Środki z kredytu bankowego z 
dotacją NFOŚiGW wypłacane 
są bezgotówkowo, bezpośred-

nio na konto wykonawcy lub 
dostawcy kolektorów słonecz-
nych, na podstawie faktur wy-
stawionych na zakup i montaż 
tych urządzeń. Dofinansowa-
nie w formie dotacji wstępnie 
określono na spłatę 45% kapi-
tału kredytu bankowego. Wy-
sokość kredytu może sięgać 
100% kwalifikowanych kosz-
tów przedsięwzięcia, jednak 
nie więcej niż 2500 zł/m2  
powierzchni całkowitej kole-
ktora. 

Zainteresowani mają 
do wyboru ok. 4,5 tys. pla-
cówek, gdyż NFOŚiGW pod-
pisał umowy o współpracy z 
sześcioma bankami: Bankiem 
Ochrony Środowiska, Ban-
kiem Polskiej Spółdzielczości, 
Gospodarczym Bankiem Wiel-
kopolskim, Krakowskim Ban-
kiem Spółdzielczym, Mazo-
wieckim Bankiem Regional-
nym i Warszawskim Bankiem 
Spółdzielczym. Dopiero po 
zrealizowaniu inwestycji kre-
dytobiorca występuje do Ban-

ku o wypłacenie dotac-
ji. Podatek VAT nie jest kosz-
tem kwalifikowanym. Przed-
sięwzięcie nie może być za-
kończone przed zawarciem 
umowy kredytu.  Dopłaty są 
udzielane do kredytów zarów-
no na zakup i montaż kolek-
torów słonecznych jak i apara-
tury niezbędnej do ich prawi-
dłowego funkcjonowania. In-
westorzy mogą liczyć na do-
finansowanie kosztów: 
- sporządzenia projektu budo-
wlano-wykonawczego, 
- zakupu:  kolektora słonecz-
nego (zgodnego z normą PN 
EN–12975-2), nowego zasob-
nika wodnego, automatyki, 
aparatury pomiarowej i insta-
lacji, ciepłomierza oraz mon-
tażu zestawu.  
 

Jeżeli mieszkańcy bę-
dą zainteresowani to informa-
cję szczegółową można uzys-
kać w jednym z wyżej wy-
mienionych banków lub w 
urzędzie gminy. 
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W gminie Tarnów Opolski 
posurfują za darmo 

Jest duża szansa, że 
za rok na terenie gminy 
Tarnów Opolski będzie dużo 
tańszy internet. Dla części za-
interesowanych nawet darmo-
wy. Urząd Gminy podjął już 
pierwsze ustalenia z dwiema 
firmami, które zapewnią 
mieszkańcom i przedsiębior-
com dostęp do internetu. 
Omówiliśmy już plany tej 
inwestycji - mówi Krzysztof 
Mutz. Instytucje, które będą 
chciały mieć szybszy przesył 
danych, niestety będą musiały 

dopłacić. Reszta mieszkańców 
będzie miała bezpłatny dostęp. 
Musimy jeszcze porozmawiać 
z firmami m.in. o działkach, na 
których mają stać nadajniki. 
Jak w każdej sprawie, doku-
mentacja musi być zapięta na 
ostatni guzik – wyjaśnia wójt. 
Inwestycja w całości zostanie 
sfinansowana ze środków unij-
nych w ramach projektu "Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyf-
rowemu". Sieć ma być dostęp-
na dla zarejestrowanych użyt-
kowników – mówi zastępca 
wójta.  Władze gminy są prze-
konane, że będzie ich wielu, 

bo jakość internetu dostarcza-
nego obecnie za pośrednict-
wem linii telefonicznych nie 
zadowala mieszkańców.  Cze-
kamy właśnie na ostateczne 
oferty dwóch firm, które ubie-
gają się o możliwość instalacji 
bezprzewodowego internetu - 
wyjaśnia Piotr Koziol. Pierw-
sza oferuje bezpłatny, nieprze-
kraczający 512 kB/s transfer i 
płatne dużo szybsze opcje. 
Druga – najniższą ofertę za 
symboliczną złotówkę, bezpłat-
ny internet dla obiektów i ins-
tytucji publicznych oraz szyb-
kie płatne opcje dla firm i 

wymagających, bardziej zaso-
bnych użytkowników prywat-
nych. Bardzo ważne jest to, że 
gmina nie poniesie żadnych 
kosztów. Wskaże jedynie i 
udostępni miejsca, w których 
ustawione będą maszty i insta-
lacje sieci. Bardzo możliwe, że 
skorzystamy z ofert obu opera-
torów - mówi zastępca wójta. 
Obie są na swój sposób atrak-
cyjne i wzajemnie się nie wy-
kluczają. Jeden z operatorów 
już przystał na takie rozwią-
zanie, drugi, jak sądzę, też nie 
będzie miał nic przeciwko te-
mu.              Inf. Urząd Gminy 
 

Rozpoczynamy porządki  
z melioracją 

 
Rolnicy z Kątów Opolskich i 
Przywór rozpoczęli w ra-
mach robót publicznych 
czyszczenie i udrożnianie za-
niedbanych rowów meliora-
cyjnych w całej gminie.  

Skorzystaliśmy z ofe-
rty Powiatowego Urzędu Pra-
cy, który zapłaci im pensje - 
wyjaśnia Krzysztof Mutz, wójt 
Tarnowa Opolskiego. - To 
jedyny sposób na usunięcie 
wieloletnich zaniedbań melio-
racyjnych, bo niestety nie uda-
ło się reaktywować gminnej 
spółki wodnej. W Przyworach i 
Kątach, gdzie woda stoi w 
rowach od ubiegłorocznej po-

wodzi, pracy przy ich Czysz-
czeniu podjęli się między In-
nymi rolnicy, którzy w ubieg-
łorocznej powodzi byli posz-
kodowani. Jak mówią - to 
świetny pomysł, bo od maja 
nie mogą wjechać na swoje 
pola. mówią. - Mamy sprzęt, 
maszyny - mówią. Teraz wresz-
cie sami zrobimy z tym porzą-
dek. Powiatowy Urząd Pracy 
w Opolu otrzymał w tym roku 
z ministerialnej rezerwy krajo-
wego funduszu pracy 499 ty-
sięcy zł na roboty publiczne 
związane z łagodzeniem skut-
ków powodzi. 

W gminie Tarnów Op. 
jest blisko 50 kilometrów za-
niedbanej sieci melioracyjnej. 
Roboty publiczne trwać tam 

będą około sześć miesięcy. 
Planuje się, że piętnastu rol-
ników - meliorantów, zatrud-
nionych na ten czas przez 
Urząd Gminy za pieniądze z 
PUP, oczyści przynajmniej 10 
km rowów. Utwardzą także 
tłuczniem najważniejsze polne 
drogi. - W naszym powiecie 
obok Tarnowa Opolskiego sko-
rzystają z tego dofinansowania 
gminy Dąbrowa, Popielów i 
miasto Opole - wyjaśnia Anto-
ni Duda, dyrektor urzędu.  
– Jestem przekonany, że będą 
to dobrze spożytkowane pie-
niądze. Rolnicy w gminie Tar-
nów Op. likwidujący szkody 
popowodziowe przy użyciu 
swojego sprzętu usuną zanie-
czyszczenia z pól i dróg lokal-

nych. Zajmą się również oczy-
szczaniem rowów melioracyj-
nych w gminie. Wynagrodze-
nie otrzymają z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Opolu. Już 
rozpoczęli pracę – mówi wójt 
Krzysztof Mutz. Przez trzy 
tygodnie będą pracować w 
gospodarstwach najbardziej 
dotkniętych przez powódź i na 
polach, na które woda nanio-
sła żwir i inne zanieczyszcze-
nia, później będą udrażniać 
rowy melioracyjne  - dodaje 
Piotr Koziol. Urząd Gminy 
zainwestował 25 tysięcy zł na 
badania, szkolenia i odzież 
roboczą dla rolników. Bardzo 
cieszymy się, że problem me-
lioracji jest sukcesywnie roz-
wiązywany.  Inf. Urząd Gminy 
 


