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                  Wójt Gminy Troszyn informuje, iż  w dniu 14.06.2022r. Gmina Troszyn  zakończyła realizację Przedsięwzięcia                   

pn.: „Zakup elektrycznego autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Troszyn”, 

dofinansowanego w formie dotacji i pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Całkowity koszt realizacji  przedsięwzięcia:  2 713 052,00 zł 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 713 052,00 zł 

Dofinansowanie  w formie dotacji  ze środków NFOŚiGW:  1 899 135 zł, stanowiące 70,00 % kosztów kwalifikowanych 

Dofinansowanie  w formie pożyczki  ze środków NFOŚiGW:  600 000,00 zł, stanowiące 22,12 % kosztów kwalifikowanych 

Środki własne Gminy Troszyn:  213 917,00 zł, stanowiące 7,88 % kosztów kwalifikowanych. 

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane poprzez: 

1) dostawę fabrycznie nowego autobusu szkolnego, elektrycznego ( rok produkcji: 2022), Producent: Solaris Bus & Coach                

Sp. z o.o., Marka: Solaris, Typ: Urbino 12 electric, dostosowanego do przewozu dzieci, w rozumieniu art. 2 pkt. 41a ustawy – 

prawo o ruchu drogowym. z liczbą miejsc siedzących ( w tym miejsce kierowcy 41+1), liczbą miejsc stojących: 10 oraz                             

z 1 miejscem przystosowanym do przewozu wózków inwalidzkich. 

2) dostawę fabrycznie nowej mobilnej stacji ładownia, Producent: Ekoenergetyka - Polska Sp. z o.o., Marka: Ekoenergetyka, 

Typ: Plug Charger H40, Moc: 60kW/80A, 

3) szkolenie z obsługi autobusu elektrycznego zorganizowane dla 2 kierowców wytypowanych przez Zamawiającego, 

4) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,12 kW ( moc oddawana 12,5kW) na potrzeby wytwarzania energii 

elektrycznej do zasilania ładowarki. 
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