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REGULAMlN NABoRU ANKlET MlESZKAŃcow

W RAMACH PRoJEKTÓW z ZAKRESU oDNAW|ALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGll

PLANoWANYCH Do REALlZAcJl PRzEz GMlNĘ DĄBRoWlcE

INFORMACJE OGOLNE

Nabór ankiet mieszkańców prowadzony jest przez Gminę Dqbrowice w ce|u przygotowania

wniosków ap|ikacyjnych o dofinansowanie dostawy i montażu insta|acji kottów na biomasę
z zakresu odnawiaInych źródeł energii w ramach poddziałania |V.1'2 odnawiaIne irod|a
Energii, objętego Regionalnym Programem 0peracyjnym Województwa Łódzkiego

na |ata 201Ą-f020'
Wnioski zbierane będq od osób chętnych właścicie|i budynków mieszkaInych

jednorodzinnych, zamieszkatych na terenie Gminy Dqbrowice, do udziału w projektach

w następujqcym zakresie: dostawa i montaż insta|acji kottów na biomasę.

Projekty będą rea|izowane przez Gminę Dqbrowice ty|ko iwyłqcznie w przypadku otrzymania

dofinansowania ze środków RPo WŁ na |ata 2014-z0zo'

Projekty będq współfinansowane ze środków pochodzqcych z Europejskiego Funduszu

Rozwoju RegionaInego i wysokość dofinansowania wyniesie do 85 % kosztów

kwa Iifikowalnych (kosztów netto).

WłaścicieI zobowiqzuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części

nieruchomości, w ce|u montażu insta|acji, na czas realizacji projektu oraz na 5 |at po jego

zakończeniu.

Zamontowane insta|acje przez 5 |at od zakończenia projektu stanowić będq własność Gminy
Dqbrowice i przez ten czas zostanq użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicie|om
posesji. Po pięciu |atach zostana przekazane właścicie|om posesji na własność.

Gmina Dqbrowice dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regu|aminie naboru ankiet,

W tym w szczegó|ności terminu wydłużenia naboru. |nformacja W tym zakresie zostanie
umieszczona na stronie internetowej.

|l. TERMIN l MlEJscE SKŁADANIA ANK|ET

Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach (uzupełnić). w godz. (uzupełnić) w Urzędzie

Gminy w Dqbrowicach.

Warunkiem uczestnictwa w projektach jest złożenie ankiety (ankiety będq udostępniane

w dniu (uzupełnić)2017r. w Punkcie obsługi K|ienta Urzędu Gminy oraZ na stronie

internetowej {uzupełnić)
Ankiety złożone przed Iub po terminie określonym w pkt'1 - pozostanq bez rozpatrzenia.
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lll. szczEcoŁowA lNFoRMACJA o PRoJEKc|E

1. Projekt obejmujqcy montaz kotła na biomasę na terenie Gminy Dqbrowice.
2. Kocioł na biomasę to urzqdzenie do spa|ania paliw stałych tj. zrębkÓw drewna, trocin, pe|etu,

zboza w ceIu podgrzania nośnika ciepła cyrkuIujqcego w obiegu centraInego ogrzewania.
3. Szacunkowy koszt netto insta|acji oraz wartość udziału uczestnika projektu będzie za|eza|

od wie|kości zamontowanego kotła oraz jego posadowienia i będzie okreś|ony w umowie
podpisywanej przed rozpoczęciem reaIizacji projektu.

4, Uczestnik projektu musi ztożyć ankietę dotyczqcq udziału w projekcie w ce|u zweryfikowania,
czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz W ce|u dobrania odpowiedniej
wieIkości pieca. Ankieta jest załqcznikiem do niniejszego Regu|aminu.

5. Wymaga się, aby pomieszczenie przeznaczone do zamontowania kotta na biomasę, miały
min. 1.,9 m wysokości. Dodatkowo uczestnik projektu zobowiqzany jest do przygotowania
m iejsca w pom ieszczen iu, u moż|iwiajqcego insta Iację kotła.

|V" KTo MoZE APLIKoWAĆ

1. osoby fizyczne zameIdowane izamieszkujące na terenie Gminy Dąbrowice, będqca
właścicieIem Iub uzytkownikiem budynku mieszkaInego, gdzie efekty realizacji projektu
wykorzystywane będq wyłqcznie do ce|ów socjałno - bytowych mieszkańców.

2. W przypadku współwłasności nieruchomości Wszyscy współwtaścicie|e muszq wyrazić zgodę
na użyczenie nieruchomości na cełe projektu (podpisać Umowę użyczenia).

3. osoby nie posiadajqce jakichko|wiek zobowiqzań finansowych z tytułu podatków i opłat
|okaInych oraz innych na|eżności wobec Gminy Dqbrowice.

V. DOKUMENTY WVMAGANE NA ETAPiE APL!KoWAN!A o ZAKWALIF|KoWANIE MlEszKAŃcA
DO PROJEKTU

1'. Montaż insta|acji kotła na biomasę.

- ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do rea|izacji projektu w zakresie
zakupu i montażu insta|acji kotłów na biomasę.



v!. INFORMACJE DODATKOWE

W zwiqzku z ograniczeniami wprowadzonymi w RegionaInym Programie operacyjnym
Województwa Łódzkiego na |ata 201,4 2o2O istnieje moż|iwość ubiegania się
o dofinansowanie na te projekty, w których łqczna moc instalacjizoZE nie przekracza 5 MW
przy energii z biomasy. D|atego tez dek|aracje mieszkańców będq rozpatrywane według
koIejności ich sk|adania, aby tqczna moc instaIacji nie przekroczy|a wartości granicznych,
gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze wzg|ędów formaInych.
|nsta|acje zamontowane w budynkach nie mogq być wykorzystywane do prowadzenia
działaIności ro|niczej oraz działalności gospodarczej, W tym agroturystyki _ przeznaczone sa
wyłqcznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
Warunkiem przystqpienia do danego projektu jest wypełnienie ankiety, którq na|eży złożyć
w nieprzekracza|nym terminie (uzupełnić) w godzinach (uzupetnić) w Urzędzie Gminy
Dqbrowice.

Vll. PRocEDuRA czYNNoŚc| DoKoNYWANYCH Po oTRZYMANIUDoF|NsoWAN|A z śRo9KoW
RPo WoJEWÓozrwł ŁóDzKlEGo NALATA 20L4_ 2020 NA REALlzAcJĘ PRoJEKTU PRZEI

GMlNĘ DĄBRoWICE

Po uzyskaniu od Instytucji Zarzqdzajqcej Programem jakq jest Urzqd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego w Łodzi pozytywnej oceny i zakwaIifikowaniem projektu do dofinansowania
mieszkańcy zakwa|ifikowani do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału
w projekcie oraz uwzg|ędnieniu mocy insta|acji) w stosownym czasie zostaną poproszenio:

1'. Zgłoszenie się do Gminy Dqbrowice W Wraz z dowodem osobistym iaktua|nym (nie starszym
niż 3 miesiqce przed podpisaniem umowy) wypisem z rejestru gruntów prowadzonym przez
Starostwo Powiatowe W Kutnie dotyczqcym działki, na której z|oka|izowany jest budynek
mieszkaIny (ewentualnie gospodarczy) |ub wydrukiem z eIektronicznej ewidencji ksiqg
wieczystych d|a danej nieruchomośc.i który będzie stanowić niezbędny załqcznik do umowy

ce|u wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie swej nieruchomości na ce|e projektu.

W przypadku współwtasności nieruchomości wszyscy współwtaścicie|e muszą wyrazić zgodę na
użyczenie nieruchomości na ceIe projektu (podpisać umowę uźyczenia).

f , Uczestnik projektu jest dodatkowo zobowiqzany do podpisania umowy dotyczqcej ustalenia
wzajemnych zobowiązań stron pod wzg|ędem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia
udziału własnego w kosztach reaIizacji projektu.

Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminie w umowie i w okreś|onej
wysokości będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiqzaniem umowy.
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Uczestnik nie moze posiadać zalegtości w podatkach i opłatach |okaInych oraz innych
na|eżnościach wobec Gminy Dqbrowice. Dane te będq na bieżqco weryfikowane przez Urzqd
Gminy w Dqbrowicach. Posiadanie jakichko|wiek za|egłości wzg|ędem Gminy Dqbrowice jest
tożsame z wykreś|eniem uczestnika z Iisty zakwaIifikowanych do projektu.

osoby, które nie zostana zakwa|ifikowane do udziału w danym projekcie, zostanq zapisane
na |istę rezerwowq i wezmq udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej
|ub ich wyk|uczenia z udziału w projekcie ze wzg|ędu na brak wpłaty |ub z powodu braku
mozIiwości montażu instaIacji ze wzg|ędów technicznych Iub posiadania zaIegłości
z ww' tytułów.

5. Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.

V|!I. zAŁĄczN|K|DoREGULAM|NU

I. Ankieta dotyczqca zakupu i montażu insta|acji kotłów na biomasę.


