
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2015-2020

Lp. Nazwa zadania
Wartość dofinansowania/pomocy z UE Udział Gminy

Lata realizacji/finansowania

2015 2016 2017 2018 2019 2020

[tys. zł] [tys. zł] % dofinansowania [tys. zł]

1 Budowa instalacji fotowoltaicznych (85%) RPO 567 (15,00%)

2 897 PROW 612 (40,56%)

3 RPO (28,32%)

4 800 560 (70%) RPO 240 (30,00%)

5 200 160 (80%) RPO 40 (20,00%)

6 Zagospodarowanie terenów przy Starorzeczu Bugu 140 105 (75%) PROW 35 (25,00%)

7 560 476 (85%) RPO 84 (15,00%)

8 (63,63%) PROW 911 (36,37%)

9 (63,63%) PROW 625 (36,37%)

10 803 511 (63,63%) PROW 292 (36,37%)

11 Budowa świetlicy w Kosyniu 400 340 (85%) RPO 60 (15,00%)

12 Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Zbereżu 100 75 (75%) PROW 25 (25,00%)

13 Wykonanie oświetlenia w Zbereżu 120 102 (85%) RPO 18 (15,00%)

14 PROW 405

RAZEM:

Lp. Udział mieszkańców

1 Budowa instalacji fotowoltaicznych 306 (54,00%)

2 911 (100,00%)

RAZEM:

OGÓŁEM:

Wartość 
zadania

3 780 3 213

Budowa drogi gminnej nr 104416L w Woli Uhruskiej
(ul. Zielona, ul. Ogrodowa, ul. Przelotowa, część 
ul. Nadbużańskiej) 1 509

(59,44% w tym 63,63 % z 
kosztów kwalifikowanych)

Rozbudowa infrastruktury wod-kan na terenie gminy Wola 
Uhruska
(Wola Uhruska, Bytyń, Siedliszcze) 4 291 3 076

(71,68% w tym 85,00 % z 
kosztów kwalifikowanych) 1 215

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Woli 
Uhruskiej

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 
Macoszynie Dużym

Zagospodarowanie terenów PKP oraz utworzenie 
Gminnego Programu Rewitalizacji

Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy 
Wola Uhruska 2 503 1 592

Przebudowa drogi nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. 
Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta 1 718 1 093

Budowa ciągu drogowego w Woli Uhruskiej (0+390 km 
Rampy Kolejowej)

Budowa drogi powiatowej Uhrusk-Łukówek (realizowane 
przez Powiat Włodawski, długość ok. 2,300 km, wartość 
zadania 2210 tys. zł, dofinansowanie 1406 tys. zł)

16 923 12 200 5 128

Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy 
Wola Uhruska

1 217

16 923 12 200 3 911

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020



Zadania inwestycyjne wybrano uwzględniając oczekiwania mieszkańców oraz biorąc pod uwagę możliwość
uzyskania dotacji z UE na podstawie przygotowywanych konkursów.

Powyższy plan będzie ulegał weryfikacji poprzez dołączenie kolejnych projektów w miarę pojawiających się
nowych linii dotacyjnych oraz przesuwaniu na dalsze lata realizacji tych projektów, które nie uzyskają dofinansowania
w pierwszych konkursach.

ZADANIA NIEINWESTYCYJNE NA ROK 2016

1. Kontynuacja Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w miejscu planowanego przejścia granicznego Zbereże –
Adamczuki

2. Organizacja międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”
3. Dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gminy z Banku Żywności w Lublinie
4. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2025
5. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
6. Wspieranie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy, stowarzyszenia oraz inne organizacje

pozarządowe

ZAKŁADAMY PANELE SŁONECZNE

W związku z możliwością uzyskania dotacji ze środków pomocowych UE na budowę Odnawialnych Źródeł
Energii,  Gmina  Wola  Uhruska  będzie  przygotowywać  projekt  dotyczący  budowy  indywidualnych  instalacji
fotowoltaicznych w połączeniu z kilkoma instalacjami większymi na budynkach użyteczności  publicznej.  Instalacja
fotowoltaiczna służy do wytwarzania prądu elektrycznego dla własnych potrzeb z energii słonecznej.

Na budynkach prywatnych proponować będziemy montaż paneli o łącznej mocy do około 3 kW (12 paneli
o mocy  250 W  każdy).  Wartość  takiej  instalacji  w  wersji  bez  akumulatorów  wyniesie  około  20 000,00 zł,
z akumulatorami  około  32 000,00 zł.  Zgodnie  z  zapisami  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata
2014-2020,  na  podstawie  którego  będziemy  aplikować  o  przyznanie  pomocy,  przewiduje  się  dwa  schematy
finansowania instalacji fotowoltaicznych:

1. instalacje z dofinansowaniem w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych – brak możliwości sprzedaży
oraz wprowadzania do sieci energetycznej wyprodukowanej nadwyżki energii elektrycznej,

2. instalacje z dofinansowaniem w wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych – możliwość sprzedaży oraz
wprowadzania  do  sieci  energetycznej  wyprodukowanej  nadwyżki  energii  elektrycznej (niższe
dofinansowanie ze względu na zaliczenie budowy takich instalacji do pomocy publicznej).

Udział  własny  mieszkańców  stanowić  będzie  różnicę  kosztów  budowy  instalacji  i  wartości  dofinansowania
w zależności  od  wybranego  schematu  finansowania  i  rodzaju  instalacji  fotowoltaicznej.  Na  obiektach, w których
prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza, obiektach spółdzielni mieszkaniowych , montaż takich
instalacji podlega zapisom pomocy publicznej i     finansowaniu w wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem  uczestnictwa  w  projekcie  będzie  podpisane  z  gminą  umowy  oraz  posiadanie  budynku
mieszkalnego lub gospodarczego z połacią dachu nachylonego do południa z dowolnym pokryciem oprócz eternitu,
umożliwiającego montaż paneli o łącznej powierzchni około 21 m2  (dla 12 szt. paneli). Dopuszcza się montaż paneli
na  gruncie  w  pobliżu  budynku  mieszkalnego  w  miejscu  niezacienionym.  Warunkiem  udziału  w     projekcie  jest
uregulowany  stan  prawny  nieruchomości  oraz  zgoda  wszystkich  współwłaścicieli  na  budowę  instalacji
fotowoltaicznej.

Aktualnie tworzymy listę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie poprzez wypełnienie wstępnej
ankiety i  złożenie jej w terminie do 15 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Wola Uhruska przy ul.     Parkowej     5
w     Woli Uhruskiej. (Ankietę można pobrać w wersji papierowej u Sołtysa, w pok. nr 7 Urzędu Gminy Wola Uhruska
lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej gminy: www.wolauhruska.pl).

Po  utworzeniu  listy  osób  zainteresowanych  projektem,  zostanie  wyłoniony  wykonawca  dokumentacji
technicznej, który dokona wizji lokalnej w każdym gospodarstwie i ostatecznie zdecyduje czy usytuowanie budynków
oraz stan instalacji  elektrycznej  pozwolą na efektywny montaż paneli  fotowoltaicznych wraz z osprzętem.  Opinia
projektanta będzie decydująca i zweryfikuje ostateczną listę uczestników projektu, z którymi podpiszemy umowy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Wójt Gminy Wola Uhruska
/ ~ / Jan Łukasik


