ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
Naszą misją jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących technologie
przyjazne środowisku. Budowa instalacji fotowoltaicznych wpływa na ograniczenie emisji
szkodliwych gazów i pyłów do środowiska powstających podczas spalania paliw
kopalnych. Wprowadzenie energii elektrycznej do sieci energetycznej z instalacji
fotowoltaicznej powoduje automatyczne ograniczenie zużycia takiej samej ilości energii z
elektrowni konwencjonalnej.
Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW produkuje w polskich warunkach
usłonecznienia około 1 000 MWh rocznie. Szacuje się, że taka ilość energii pozwala na
pokrycie

zapotrzebowania

na

prąd

dla

ponad

250

domów

jednorodzinnych.

Inwestycje OZE pozwalają na bezemisyjną produkcję energii elektrycznej.

Umowa dzierżawy zabezpiecza interesy właściciela gruntu.
Zobowiązania inwestora względem wydzierżawiającego to m. in.:
✓

Wypłata czynszu dzierżawnego w kwocie według ustaleń, min. 6 tys/ ha/ rok,

✓

Zapewnienie regularnego dochodu dla właściciela działki przez okres 25 lat,

✓

Czynsz

dzierżawy

jest

waloryzowany

rokrocznie,

wskaźnikiem

cen

towarów

i usług konsumpcyjnych podawanym w formie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego,
✓

Czynsz dzierżawy wypłacany jest od momentu rozpoczęcia prac budowlanych,

✓

Instalacja fotowoltaiczna nie szkodzi środowisku oraz nie wpływa na zdrowie ludzi i
zwierząt,

✓

Po zakończeniu umowy inwestor zobowiązany jest przywrócić działkę do stanu
pierwotnego.

✓

Po zakończeniu umowy działka dalej jest własnością wydzierżawiającego, (nie ma
zasiedzenia)

✓

Inwestor ponosi koszty związane z ubezpieczeniem inwestycji,

✓

Inwestor pokrywa opłaty związane z wyłączeniem gruntu spod produkcji rolnej,

✓

Inwestor pokrywa koszty podatku od nieruchomości, ustalanego na podstawie aktualnego
przeznaczenia gruntu,

NASZE REALIZACJE TO …
Farma fotowoltaiczna - MICIGÓZD
województwo świętokrzyskie
gmina Piekoszów

Przykład farmy fotowoltaicznej o mocy do 1
MW posadowiona na gruncie słabej klasy na
działce o powierzchni ok 2 ha

Farma fotowoltaiczna - KIELCE
województwo świętokrzyskie
gmina Kielce

Jest to największa elektrownia słoneczna
w Kielcach, powstała w celu zasilania
kieleckiej ciepłowni (MPEC)

Instalacja fotowoltaiczna – Szpital
Miejski w Rudzie Śląskiej
województwo śląskie
gmina Ruda Śląska

Instalacja na dachu szpitala oprócz
produkcji darmowej energii elektrycznej
stanowi także zabezpieczenie na wypadek
awarii w dostawie prądu

… ORAZ WIELE INNYCH!

