
W poszukiwaniu 
optymalnych rozwiązań

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) 
i Urząd Gminy Włodowice zapraszają do 
udziału w konsultacjach społecznych. 
Każdy mieszkaniec będzie miał moż-
liwość wyrazić własne zdanie w spra-
wach istotnych dla gminy.

Konsultacje społeczne są coraz bar-
dziej popularne w Polsce i Europie. Wła-
dze wielu miast doszły do wniosku, że 
pomysły, uwagi i opinie mieszkańców są 
najlepszym doradcą. Pochodzą bowiem 
od osób dobrze znających temat, czyli 
okolicę, w której mieszkają od lat. Wiado-
mo także od dawna, że decyzje podjęte 
z udziałem zainteresowanych osób są 
przez nie bardziej szanowane i cenione, 
nawet jeśli różne grupy musiały w celu 
kompromisu zrezygnować z części swo-
ich oczekiwań. 

Taka właśnie idea przyświeca projek-
towi „Społeczny dialog – mądre decyzje”, 
który jest obecnie realizowany przez 
Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Urząd 
Gminy Włodowice. Jego celem jest włą-

czenie mieszkańców w podejmowanie 
decyzji związanych z rozwojem gminy, 
zachęcenie ich do wyrażania własnych 
opinii na temat planowanych zmian i no-
wych pomysłów samorządu. Mieszkań-
cy Gminy Włodowice otrzymają zatem 
możliwość udziału w konsultacjach spo-
łecznych oraz poznają ich metody. 

W ramach projektu planowane jest 
przeprowadzenie w Gminie Włodowice co 
najmniej trzech konsultacji dotyczących 
różnych inicjatyw władz samorządowych. 
Mieszkańcy będą informowani o planach 
i zamiarach Urzędu Gminy we Włodowi-
cach. Skierowane będą do nich takie biule-
tyny jak obecny, a także spotkania konsul-
tacyjne, plakaty, ogłoszenia prasowe itd. 

Ponadto projekt obejmuje wsparcie 
szkoleniowe dla lokalnych organiza-
cji społecznych, aby jeszcze wyraźniej 
przedstawiały swoje stanowisko w dys-
kusjach o przyszłości Włodowic.

Na wszystkie te działania Gmina Wło-
dowice nie wyda nawet złotówki, gdyż 
projekt otrzymał dofinansowanie z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki 
pomysłowi Centrum Inicjatyw Lokalnych 
i otwartości Urzędu Gminy udało się 
pozyskać fundusze, które mają na celu 
zwiększenie zaangażowania mieszkań-
ców w życie gminy. 

Zachęcamy mieszkańców do udziału 
w konsultacjach. 

Paweł Abucki
wiceprezes

Centrum Inicjatyw Lokalnych

Społeczny dialog
– mądre decyzje

Gmina
Włodowice

Opinie mieszkańców są najlepszym doradcą!

Rozmowa z Adamem Szmukierem, 
Wójtem Gminy Włodowice
Mieszkańcy naszej gminy wykazują duże zainteresowanie energią 
odnawialną. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, zwłaszcza że gmina 
Włodowice położona jest na terenach o dużych walorach przyrodniczych.
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 � Panie Wójcie, dlaczego postanowił 
Pan przystąpić do projektu „Społeczny 
dialog – mądre decyzje”?

 � Adam Szmukier: Jednym z założeń 
projektu „Społeczny dialog – mądre de-
cyzje” jest zaangażowanie mieszkańców 
gminy w życie publiczne. Z tego właśnie 
względu podjąłem decyzję o przystą-
pieniu do tego projektu i jego realizacji 
wspólnie z Centrum Inicjatyw Lokal-
nych oraz Urzędem Gminy Żarnowiec. 
Konsultacje społeczne z mieszkańcami 

pokażą różne spojrzenia na daną spra-
wę lub problem. Być może pozwolą one 
również na dostrzeżenie aspektów, które 
mogą umknąć uwadze osób przygoto-
wujących dane rozwiązanie, a będą one 
bardzo istotne z punktu widzenia miesz-
kańców. Konsultowanie z mieszkańca-
mi istotnych dla gminy przedsięwzięć 
i inicjatyw umożliwi z pewnością lepsze 
poznanie potrzeb lokalnej społeczno-
ści, lepsze dopasowanie rozwiązań do 
jej oczekiwań oraz pomoże w znalezie-

niu optymalnych rozwiązań. Liczę na 
to, że konsultacje społeczne zaktywizu-
ją mieszkańców i zbudują wśród nich 
poczucie współodpowiedzialności za 
losy naszej gminy. Mam także nadzieję, 
że zmniejszą dystans pomiędzy władzą 
a obywatelem. Istotnym argumentem 
przemawiającym za przystąpieniem do 
projektu było także to, że na jego reali-
zację gmina nie wyda ani grosza. Wszyst-
kie działania w ramach projektu zostaną 
sfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, pozyskanych 
przez Centrum Inicjatyw Lokalnych.

 � Jak do tej pory w gminie Włodowice 
konsultowano z mieszkańcami przed-
sięwzięcia istotne dla nich?

 � W większości przypadków były to spo-
tkania z mieszkańcami podczas zebrań 
wiejskich, na których omawiano sprawy 
istotne dla danego sołectwa oraz całej 
gminy. Podczas takich spotkań miesz-
kaniec ma możliwość zadawania pytań 
oraz wyrażania swoich opinii. Dzięki takiej 
formie można bezpośrednio udzielić mu 
odpowiedzi na zadane pytanie, co często 
rozwiewa wiele wątpliwości trapiących 
mieszkańców. Bywa, że podczas tych spo-
tkań dochodzi do trudnych rozmów, ale 
są to rozmowy bardzo owocne i często 
wspólnie z mieszkańcami można wypra-
cować optymalne rozwiązanie danego 
problemu. Tak było w 2008 r., kiedy plano-
wano budowę obwodnicy Zawiercia przez 
teren naszej gminy. Opinie mieszkańców 
wyrażane podczas organizowanych spo-
tkań doprowadziły w konsekwencji do sa-
tysfakcjonującego rozwiązania. Taki spo-
sób komunikowania się ze społecznością 
lokalną zmniejsza dystans między władzą 
a mieszkańcami oraz pozwala na akcep-
tację prowadzonych działań. W 2007 r. 
Rada Gminy Włodowice przyjęła uchwałę 
w sprawie zasad i trybu przeprowadza-

Biuletyn konsultacyjny | nr 1

W poszukiwaniu
optymalnych rozwiązań

Z Adamem Szmukierem – Wójtem Gminy Włodowice rozmawiamy o potrze-
bie konsultowania z mieszkańcami ważnych kwestii oraz o tym, w jaki sposób 
rozmowy te mogą przyczynić się do podniesienia standardu życia w gminie.
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nia konsultacji z mieszkańcami gminy. 
W oparciu o ten akt prawa miejscowego 
konsultowałem z mieszkańcami projekty 
statutów sołeckich oraz zaproponowany 
przeze mnie podział gminy na jednoman-
datowe okręgi wyborcze. Warto także 
wspomnieć o funduszu sołeckim wyod-
rębnianym od kilku lat corocznie w budże-
cie przez Radę Gminy. Dzięki jego funkcjo-
nowaniu mieszkańcy mogą decydować, 
na jaki cel przeznaczyć środki finansowe 
przyznane dla ich sołectwa. Sprawia to, 
że bardziej identyfikują się oni ze wspól-
notą samorządową, szukają wspólnych 
rozwiązań i wypracowują przemyślane, 
dojrzałe decyzje. Wielu mieszkańców 
z różnych względów nie uczestniczy jed-
nak w zebraniach wiejskich oraz w innych 
organizowanych spotkaniach. Liczę na to, 
że nowy, rozszerzony sposób konsultacji 
spowoduje, iż dotrzemy właśnie do tej 
części społeczeństwa. 

 � Czy realizacja wspólnego projektu 
Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Gmi-
ny Włodowice przyczyni się do ulepsze-
nia mechanizmu konsultowania róż-
nych przedsięwzięć z mieszkańcami?

 � Z całą pewnością. W trakcie realizacji 
projektu pracownicy urzędu mają moż-
liwość uczestnictwa w organizowanych 
szkoleniach i seminariach, podczas których 
poznają metody konsultacji, wdrażanie ich 
wyników oraz dobre praktyki innych samo-
rządów, które na większą skalę stosują kon-
sultacje społeczne. W szkoleniach uczest-
niczą także przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. W oparciu o zdobywaną 
wiedzę zostaną przeprowadzone w naszej 
gminie nowe, szersze od stosowanych do-

tychczas konsultacje z mieszkańcami. Mam 
nadzieję, że to wszystko ulepszy mecha-
nizm konsultacji społecznych.

 � Co będzie przedmiotem konsultacji 
społecznych?

 � Celem konsultacji będzie zebranie 
opinii mieszkańców w kwestii zapotrze-
bowania na kolektory słoneczne w bu-
dynkach mieszkalnych, położonych na 
terenie gminy Włodowice i stanowią-
cych własność mieszkańców naszej gmi-
ny, a które służyłyby mieszkańcom do 
ogrzewania wody użytkowej.

 � Jak realizacja konsultacji społecz-
nych pomoże w zaplanowaniu przez 
gminę tego przedsięwzięcia”?

 � Mieszkańcy gminy w trakcie kon-
sultacji będą mogli wypełnić ankiety, 
które posłużą wstępnemu zbadaniu, jak 
duże jest zainteresowanie montażem 
kolektorów słonecznych. Jeśli w wyniku 
konsultacji mieszkańcy wykażą zainte-
resowanie tego typu inwestycją, możli-
we będzie jej zaplanowanie do realizacji 
w latach 2015-2018, a następnie uru-
chomienie procedury przygotowaw-
czej. Jej efektem będzie przygotowanie 
wniosku aplikacyjnego, który zostanie 
złożony z chwilą ogłoszenia konkursu, 
w którym będzie istniała możliwość 
pozyskania dla gminy środków finanso-
wych na ten cel.

 � Dlaczego gmina Włodowice postano-
wiła podjąć temat instalacji solarnych?

 � Mieszkańcy naszej gminy wykazują 
duże zainteresowanie energią odnawial-
ną. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, 

zwłaszcza że gmina Włodowice położona 
jest na terenach o dużych walorach przy-
rodniczych. Społeczeństwo interesuje 
się inwestycjami ekologicznymi głównie 
ze względów ekonomicznych. Od wielu 
lat ceny paliw kopalnych i energii elek-
trycznej rosną i prawdopodobnie takie 
zjawisko będzie się nadal utrzymywało. 
Coraz więcej osób rozważa inwestycję 
w kolektory słoneczne, a gdyby jeszcze 
udało się tego dokonać przy udziale 
pozyskanych przez gminę środków unij-
nych, to byłaby to doskonała inwestycja 
na przyszłość. Na korzyść kolektorów 
słonecznych przemawia fakt, że energia 
słoneczna jest czysta i darmowa, a insta-
lacja solarna to technologia przyjazna 
dla środowiska naturalnego. Dlatego też 
podjąłem ponownie temat kolektorów 
słonecznych. 

 � Czy na to przedsięwzięcie zamierza 
Pan pozyskać środki zewnętrzne?

 � W 2011 r. gmina próbowała pozyskać 
środki na ten cel, niestety nie udało się. 
Nie uważam jednak sprawy za zamknię-
tej. Chciałbym ponownie podjąć wyzwa-
nie i aplikować po raz drugi o środki unij-
ne, dzięki którym mieszkańcy mogliby 
korzystać ze źródeł energii odnawialnej. 
W związku z nowym okresem finansowa-
nia ze środków Unii Europejskiej pojawia 
się szansa na pozyskanie dofinansowa-
nia na tego rodzaju inwestycje ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

 � Dziękuję za rozmowę.

Wymagania odnośnie uczestników projektu:
1. uczestnikami mogą być właściciele/współwła-

ściciele budynków z terenu gminy,
2. uczestnikiem projektu może zostać osoba fi-

zyczna posiadająca prawo do dysponowania 
na cele budowlane istniejącym budynkiem 
mieszkalnym na terenie Gminy Włodowice, 
któremu ma służyć instalacja solarna.

Wymagania odnośnie nieruchomości:
1. budynek znajduje się na terenie Gminy Wło-

dowice,
2. budynek nie posiada instalacji solarnej,
3. budynek posiada instalację c.w.u zasilaną ze 

zbiornika pojemnościowego ogrzewanego 
prądem, ciepłem z kotła olejowego, gazowe-
go, węglowego, biomasowego,

4. w budynku prowadzona jest działalność go-
spodarcza, ale na jej cele nie jest używana i nie 
będzie używana w okresie 5 lat od rozliczenia 
finansowego projektu ciepła woda użytkowa 
podgrzewana solarami zakupionymi w ramach 
projektu,

5. budynek nie jest wpisany do rejestru zabyt-
ków,

6. budynek ma charakter mieszkalny,
7. budynek ma uregulowany stan prawny – wła-

ściciel/współwłaściciele posiadają tytuł praw-
ny do nieruchomości i wyrażają zgodę na 
montaż instalacji.

Dostępne zestawy solarne (przykładowe):
1. W zależności od zapotrzebowania na wodę do-

stępne będą 3 zestawy solarne:

•	 2 kolektory o pow. ok. 2m2 oraz zasobnik na 
wodę o poj. 300 l – dla 1 do 3 domowników,

•	 3 kolektory o pow. ok. 6m2 oraz zasobnik na 
wodę o poj. 400 l – dla 4 do 6 domowników,

•	 5 kolektorów o pow. ok. 10m2 oraz zasobnik na 
wodę o poj. 500 l – dla 7 do 10 domowników.

1. W ramach montażu instalacji wykonana zo-
stanie kompletna, funkcjonalna instalacja do 
ogrzewania c.w.u. wraz ze wszystkimi niezbęd-
nymi elementami.

Założenia dotyczące uczestnictwa i realizacji 
projektu zostaną określone w przypadku ubiega-
nia się przez gminę o dofinansowanie, na podsta-
wie zatwierdzonych unijnych wytycznych nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020.

Przewidywane zasady udziału w realizacji projektu
(opracowane na podstawie warunków poprzedniego okresu finansowania)
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Kolektory słoneczne
w Gminie Włodowice
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Zapoznaj się z zarządzeniem Wójta Gminy Włodowice, a następnie wypełnij 
ankietę (strona 7-8), która pomoże Urzędowi Gminy określić zapotrzebowa-
nie mieszkańców na kolektory słoneczne w budynkach mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 384/2014
Wójta Gminy Włodowice 

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Włodowice dotyczących zapotrzebowania na kolektory słoneczne

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2013r. poz.549 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 38/VI/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie 
ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

Wójt Gminy Włodowice
zarządza, co następuje:

§1

1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców w przedmiocie zapotrzebowania na kolektory słoneczne 
w budynkach mieszkalnych w Gminie Włodowice.

2. Zebranie opinii mieszkańców w powyższym zakresie służyć będzie zaplanowaniu przedsięwzięcia polegającego na montażu 
instalacji indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy 
Włodowice i stanowiących własność mieszkańców gminy Włodowice w związku z możliwością ubiegania się przez Gminę 
Włodowice w latach 2015-2018 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Słoneczna 
Gmina Włodowice – ochrona powietrza poprzez wykorzystanie zestawów kolektorów słonecznych”.
Zakłada się, że planowane dofinansowanie, z którego mieszkańcy mogliby skorzystać, wyniesie 85% kosztów montażu 
instalacji indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych.

§2

1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całej gminy.
2. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 czerwca 2014 r. oraz termin ich zakończenia na dzień 27 czerwca 2014 r. 

§3

1. W ramach konsultacji mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię poprzez wypełnienie i złożenie imiennej ankiety 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie niniejsze wraz z ankietą, o której mowa w pkt. 1 zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.
wlodowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodowice.

3. Ankieta udostępniona będzie również w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice oraz podczas spotkań konsultacyjnych, 
które odbędą się w dniach 16 i 23 czerwca br. o godz. 17.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach.

4. Wypełnione ankiety mieszkańcy mogą składać w terminie określonym w §2 pkt. 2:
•	 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice (pokój nr 18, I piętro),
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•	 pocztą tradycyjną (za datę złożenia ankiety w tym przypadku uznaje się datę wpływu do urzędu),
•	 pocztą elektroniczną na adres urzad@wlodowice.pl (bez konieczności składania podpisu elektronicznego),
•	 podczas spotkań konsultacyjnych w dniach 16 i 23 czerwca 2014 r.

§4

1. Wyniki konsultacji w sprawie mają charakter opiniodawczy.
2. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez:

•	 wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
•	 umieszczenie na stronie gminy Włodowice,
•	 umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 14 dni od terminu ich zakończenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Włodowice.

§6

1. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez:
•	 wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
•	 umieszczenie na stronie gminy Włodowice,
•	 umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

2. Zarządzenie niniejsze doręcza się przedstawicielom wszystkich jednostek pomocniczych w gminie Włodowice.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Adam B. Szmukier
Wójt Gminy Włodowice

Społeczny dialog - mądre dycyzje
Jesteś właścicielem nieruchomości, zainteresowanym montażem 

instalacji indywidualnych zestawów kolektorów słonecznych?

Weź udział w konsultacjach społecznych!
Wypełnij ankietę, której celem jest zbadanie zapotrzebowania mieszkańców na kolektory słoneczne w budynkach 

mieszkalnych w gminie Włodowice. Ankieta jest dostępna na stronie www.wlodowice.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wypełnioną ankietę można złożyć osobiście w Urzędzie, wysłać pocztą 
lub e-mailowo na adres urzad@wlodowice.pl w terminie 9 - 27 czerwca 2014.

Mieszkańcy gminy będą mogli również wypełnić ją i złożyć podczas 
spotkań konsultacyjnych:

16 czerwca 2014 r., godz. 17.00
23 czerwca 2014 r., godz. 17.00

Spotkania odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury we Włodowicach, ul. Żarecka 59.

.....

.....

.....
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 � Czy mieszkańcy gminy Włodowice 
będą zainteresowani otrzymaniem do-
finansowania na zakup i montaż insta-
lacji solarnych?

 � Mirosława Jęderko: Z tego, co się 
orientuję, mieszkańcy są zainteresowani 

nabyciem kolektorów słonecznych. Tylko 
nieznaczna część osób dokonała zaku-
pu i montażu takich instalacji z własnych 
środków lub przy wykorzystaniu innych 
form wsparcia finansowego. Mieszkańcy 
liczą na dofinansowanie tego rodzaju in-
westycji. Przykładem jest 2011 r., kiedy to 
gmina starała się o pozyskanie środków na 
ten cel. Zainteresowanie było ogromne. 
Wówczas nie udało się pozyskać fundu-
szy unijnych. Myślę, że skoro pojawia się 
ponownie szansa, warto z niej skorzystać, 
zwłaszcza że tego typu inwestycje zostały 
już zrealizowane w wielu samorządach.

 � Czy Pani zdaniem mieszkańcy chęt-
nie wezmą udział w konsultacjach spo-
łecznych?

 � Moim zdaniem mieszkańcy zaintere-
sowani nabyciem kolektorów słonecznych 

chętnie wezmą udział w organizowanych 
konsultacjach. Myślę, że stosunkowy dłu-
gi termin na składanie ankiet oraz zor-
ganizowanie spotkań konsultacyjnych, 
podczas których mieszkańcy uzyskają 
szczegółowe informacje na temat pla-
nowanego przedsięwzięcia, zachęcą do 
udziału w konsultacjach.

 � Jak będą przebiegały konsultacje 
społeczne?

 � Konsultacje obejmą swoim zasięgiem 
cały obszar gminy, tak aby każdy miesz-
kaniec miał możliwość wypowiedzenia 
się w powyższym zakresie. Mieszkańcy 
będą mogli wyrazić swoje zaintereso-
wanie poprzez wypełnienie i złożenie 
imiennej ankiety w urzędzie oraz pod-
czas spotkań konsultacyjnych.

Każdy będzie miał szansę wyrazić swoją opinię

Z Mirosławą Jęderko – Przewodniczącą Rady Gminy Włodowice – rozmawiamy na temat zainteresowania 
mieszkańcami otrzymaniem wsparcia na zakup i montaż kolektorów słonecznych. 

 � Jakie zalety wynikają z posiadania 
instalacji solarnej we własnym domu?

 � Elżbieta Opałka: Posiadanie instalacji 
solarnej ma wiele zalet. Prawidłowo dobra-
ny zestaw kolektorów słonecznych pozwa-
la przez większą część roku zapewnić od-
powiednią ilość ciepłej wody dla potrzeb 
całej rodziny. System kolektorów słonecz-
nych sprawdza się wszędzie tam, gdzie jest 

duże zużycie ciepłej wody. Ogromną zale-
tą kolektorów jest to, że mogą one znacz-
nie obniżyć koszty podgrzewania wody 
użytkowej. Wraz ze wzrostem cen energii 
elektrycznej korzyści z systemu solarnego 
stale będą wzrastać. Dlatego też coraz czę-
ściej możemy zauważyć instalacje solarne 
na budynkach mieszkalnych.

 � A jakie zalety dla środowiska natu-
ralnego?

 � Kolektory słoneczne to rozwiązanie 
bardzo przyjazne środowisku i człowie-
kowi. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju 
instalacji ograniczamy emisję dwutlenku 
węgla i siarki, chroniąc klimat przed glo-
balnym ociepleniem.

 � Na jaką pomoc będą mogli liczyć 
mieszkańcy w przypadku uzyskania 
przez gminę dofinansowania?

 � Według zasad poprzedniego okresu fi-

nansowania można założyć, że wsparciem 
objęci będą właściciele budynków miesz-
kalnych położonych na terenie gminy Wło-
dowice i będzie ono polegało na zakupie 
i montażu zestawu kolektorów słonecz-
nych. Budynek, któremu ma służyć insta-
lacja solarna, powinien mieć uregulowany 
stan prawny. Właściciel lub współwłaścicie-
le powinni posiadać tytuł prawny do nieru-
chomości oraz zadeklarować uczestnictwo 
w projekcie poprzez spełnienie warun-
ków, zawarcie umowy i udział finansowy. 
Planuje się, że dofinansowanie, z którego 
skorzystaliby mieszkańcy gminy, może wy-
nosić 85% kosztów inwestycji, natomiast 
pozostałą część stanowić ma wkład własny 
uczestników projektu. Obecnie opracowy-
wane są szczegółowe wytyczne dla nowej 
perspektywy finansowej ze środków unij-
nych na lata 2014-2020, z których będą 
wynikać zasady ubiegania się o dofinanso-
wanie i udział w projekcie.

Solary – przyjazne dla domu i dla środowiska

Z Elżbietą Opałką – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Gminy we Włodowicach – rozmawiamy o korzyściach płynących z posiadania kolektorów słonecz-
nych w budynku mieszkalnym.
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A. Dane dotyczące nieruchomości (budynku)

 

 

 
 

Przez tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane rozumie się posiadanie: wypisu z księgi wieczystej, aktu notarialnego, postanowienia sądu o nabyciu spadku, wypisu z ewidencji gruntów. 

B. Dane dotyczące właściciela(i)
Nieruchomość należy do: (właściciela/współwłaścicieli)      

 

W przypadku więcej niż 1 właściciela (także współwłasność małżeńska) należy podać dane adresowe każdej osoby.

C. Dane dotyczące zapotrzebowania na ciepłą wodę
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź przy każdym pytaniu

1. Ile osób zamieszkuje na stałe w gospodarstwie domowym

1-3                                        4-6                                        7-10  

Adres nieruchomości
(Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy)

Gmina Włodowice

Rodzaj budynku Mieszkalny

Numer działki

Tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
wynikające z: (rodzaj dokumentu) (Rodzaj dokumentu, nr, data wydania)

Imię i nazwisko, adres, telefon właściciela

Imię i nazwisko, adres, telefon właściciela

Imię i nazwisko, adres, telefon właściciela

Imię i nazwisko, adres, telefon właściciela

Imię i nazwisko, adres, telefon właściciela

Szanowni Państwo!

Celem niniejszej ankiety jest poznanie Państwa opinii w przedmiocie zapotrzebowania na kolektory słoneczne we własnych budynkach 
mieszkalnych położonych na terenie gminy Włodowice. Zebranie Państwa opinii w powyższym zakresie posłuży wstępnemu zbadaniu, 
jak duże jest zainteresowanie mieszkańców naszej gminy montażem kolektorów słonecznych. W przypadku zainteresowania Państwa 
tego rodzaju inwestycją Gmina Włodowice będzie się ubiegać w latach 2015-2018 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W związku z po-
wyższym zapraszamy do wypełnienia niniejszej ankiety. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy, którzy zgłosili chęć udziału w projek-
cie w 2011 r., składając wówczas stosowne dokumenty, proszeni są o ponowne wypełnienie ankiety. 

Ankieta

Ciąg dalszy >>
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2. Jaki jest kąt nachylenia dachu

płaski (do 10 stopni)                         jednospadowy                         dwuspadowy                         wielopołaciowy   

3. Zaznacz, w jakim kierunku świata skierowana jest wolna połać dachu
 

4. Jeżeli posiadasz dach pokryty azbestem lub dach o wolnej połaci skierowanej w innym kierunku niż SW, S, SE, to czy 
dysponujesz wolną, nasłonecznioną, powierzchnią (minimum 2 m2 dla gospodarstwa do 3 osób, 6m2 dla 6 osób i 10 m2 
dla 7-10 osób) elewacji lub gruntu?

TAK                     NIE

5. Z jakiego materiału wykonane jest pokrycie dachu:

dachówka                               papa                          żelbet                     gont bitumiczny       
             
gont drewniany                    strzecha                    blacha                    azbest (eternit)

6. Z jakiego źródła zasilana jest instalacja c. w. u.:

prądem                   ciepłem z kotła olejowego                    ciepłem z kotła gazowego          

ciepłem z kotła węglowego                                  ciepłem z kotła opalanego biomasą

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Ankieta ma charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy zobowiązania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      
 Czytelny podpis właściciela /właścicieli 

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to organizacja pożytku publicznego, mająca na na celu wspieranie aktywności społecznej. Pow-
stało ono niemal 10 lat temu z misją aktywizacji lokalnych społeczności z powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. W trakcie naszej 
działalności wsparliśmy wiele cennych inicjatyw. CIL stara się łączyć wysiłki i aktywność mieszkańców, władz samorządowych oraz przed-
stawicieli biznesu. W 2010 r. CIL utworzył Fundusz Inicjatyw Lokalnych, zasilany odpisami 1% podatku, dzięki któremu wsparcie finansowe 
przekazano kilkudziesięciu inicjatywom. Organizacja prowadzi również własne programy i projekty. 

Wydawca | Lider projektu:                                                                                                                                      Partner projektu:

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42 - 421 Włodowice
tel. (034) 315-30-01
fax (034) 315-30-31
e-mail: urzad@wlodowice.pl
www.wlodowice.pl

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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