REGULAMlN NABoRU ANK|ET MlEszKAŃcow
W RAMACH PRoJEKTÓW z ZAKRESU oDNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGlI

PLANoWANYCH Do REALlzAcJl PRZEZ GMlNĘ DĄBRoW|CE

I.

INFORMACJE OGOLNT

przygotowania
Nabór ankiet mieszkańców prowadzony jest przez Gminę Dqbrowice w celu
apIikacyjnych o dofinansowanie dostawy i montażu instaIacji kolektorów

1.

wniosków

odnawialne
słonecznych z zakresu odnawialnych źródełenergii w ramach poddziałania |V.1,2
Łódzkiego
Źrodła Energii, objętego Regiona|nym Programem operacyjnym Województwa
na lata 201.4-2020.

od osób chętnych

wtaścicie|i budynków mieszkaInych
projektach
jednorodzinnych, zamieszkatych na terenie Gminy Dqbrowice, do udziału w

2,

Wnioski zbierane będq

3.

w następujqcym zakresie: dostawa i montaż ko|ektorów stonecznych.
w przypadku otrzymania
Projekty będq rea|izowane przez Gminę Dąbrowice ty|ko iwyłqcznie
dofinansowania ze środków RPo WŁ na |ata 201.4-202a.

Funduszu
Projekty będq współfinansowane ze środków pochodzqcych z Europejskiego
kosztów
Rozwoju Regionalnego i wysokośćdofinansowania wyniesie do 85 %

A

kwaIifikowaInych (kosztów netto).
5.

części
WłaścicieIzobowiqzuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia
|at po jego
nieruchomości, w ce|u montażu insta|acji, na czas rea|izacji projektu oraz na 5

zakończeniu.
6.

-7

własność
Zamontowane instalacj e przez 5 |at od zakończenia projektu stanowić będq
uzytkowania
Gminy Dqbrowice i przez ten clas Zostanq użyczone do bezpłatnego
posesji na wtasność.
wtaścicie|om posesji. Po pięciu |atach zostanq przekazane właścicielom
naboru ankiet,
Gmina Dqbrowice dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regu|aminie
w tym w szczególności terminu wydłużenia naboru' |nformacja W tym zakresie zostanie
um ieszczona na

stronie internetowej.

ll.
1,.

2".

3.

TERMIN

I

MlEJscE SKŁADANIA ANKIET

godz. (uzupełnić) w Urzędzie
Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach (uzupełnić). w
Gminy w Dqbrowicach.
(ankiety będq udostępniane
Warunkiem uczestnictwa w projektach jest złozenie ankiety
W dniu (uzupełnić)2017r. W Punkcie obsługi Klienta Urzędu Gminyoraz na stronie
internetowej (uzupetnić)
_
Ankiety złozone przed |ub po terminie określonym w pkt.1 pozostanq bez rozpatrzenia.

nt.

1.
f,

szczEcoŁoWAlNFoRMACJAoPoszczEGoLNYcHPRoJEKTACH

na terenie Gminy Dqbrowice.
Projekt obejmujqcy montaż ko|ektorów stonecznych

3.

podgrzewania zimnej wody do celów
Ko|ektory słoneczne (zestawy solarne) służqdo
uzytkowychwgospodarstwiedomowymprzywykorzystaniuenergiisłonecznej.
koszt niekwa|ifikowaIny i nie wchodzi
Grzałka do podgrzewania wody w zasobniku stanowi

4.

Zapotrzebowanie

w skład zeStawu koIektorów słonecznych.

na ciepłq wodę

użytkowq za|eŻy

od

|iczby osób/użytkowników

zamieszkujqcychWdanymgospodarstwiedomowym.PIanującIiczbę,atymsamym

zamieszkujqcych w tym
powierzchnię pane|i na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób
i pojemnośćzbiornika na ciepłq wodę
budynku' llośćmontowanych ko|ektorów słonecznych
osobę/dobę o temperaturze
powinna zapewniać przynajmniej 50 |itrów ciepłej wody na

5.

minimum 50oC'
||ośćosób zamieszkujqcych

6.

dek|aracjiowysokościopłatyzazagospodarowaniaodpadówkomunalnych'
wody wykonanie takiej
W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej

w danej nieruchomości będzie weryfikowana na

podstaw|e

instalacjinaIezydoobowiqzkówwłaścicieIabudynku.JeżeIiwtaścicieIniewykonatakiej

7.
8.

z listy uczestników projektu.
insta|acji na własny koszt, to zostanie skreś|ony

udziału uczestnika projektu będzie zaIeżat
Szacunkowy koszt netto instaIacji oraz wartość
|okalizacji i będzie okreś|ony
od wie|kości zamontowanej insta|acji solarnej oraz miejsca
projektu.
w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji
w projekcie w celu zweryfikowania,
Uczestnik projektu musi złożyćankietę dotyczqcą udziału
niezbędne warunki oraz W ce|u dobrania odpowiedniej

czy budynek spełnia wszystkie

niniejszego Regulaminu.
wielkości instaIacji soIarnej. Ankieta jest załqcznikiem do

|v.
T.

3.

KTo

MoiE APLIKoWAĆ

Dqbrowice, będqce
osoby fizyczne zame|dowane i zamieszkujqce na terenie Gminy
gdzie efekty reaIizacji projektu
wtaścicielem lub uzytkownikiem budynku mieszkalnego,
wykorzystywanebędqwyłączniedo.ce|ówsocjaIno-bytowychmieszkańcÓw.
muszą wyrazić zgodę
W przypadku współwłasnościnieruchomości Wszyscy wspótwtaścicie|e
(podpisać Umowę użyczenia).
na użyczenie nieruchomości na ce|e projektu
podatków i optat
posiadajqce jakichkolwiek zobowiqzań finansowych z tytutu

osoby nie

Dqbrowice.
|okaInych oraz innych na|eżnościwobec Gminy

V.

DoKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKoWAN|A o ZAKWAL|FlKoWANIE MlEszKAŃcA
DO PROJEKTU

1.

Montaz insta|acji ko|ektorów słonecznych.

ankieta dotycząca danych o budynku niezbędnych do reaIizacji projektu w zakresie
zakupu i montażu insta|acji kolektorów słonecznych.

vt.

INFORMACJE DODATKOWE

1. W

zwiqzku z ograniczeniami wprowadzonymi w RegionaInym Programie operacyjnym
Województwa Łódzkiego na |ata 201'4 2o2a istnieje mozIiwośćubiegania się
o dofinansowanie na te projekty, w których łqczna moc instalacjizoZE nie przekracza 2 MW
przy energii słonecznej. D|atego też dek|aracje mieszkańców będq rozpatrywane według
ko|ejności ich składania, aby łqczna moc insta|acji nie przekroczyta wartości granicznych,

2.
3.
4.

gdyż wtedy wniosek zostatby odrzucony ze wzg|ędów formaInych.
|nsta|acje zamontowane na i

w budynkach nie mogq być wykorzystywane do prowadzenia

dziata|nościro|niczej oraz działa|nościgospodarczej, W tym agroturystyki
wytqcznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

-

przeznaczone są

Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może zawierać azbestu.

Warunkiem przystąpienia do danego projektu jest wypełnienie ankiety, którq należy złoŻyć
w nieprzekracza|nym terminie {uzupełnić) w godzinach (uzupełnić) w Urzędzie Gminy
Dqbrowice.

V|l,

PRoCEDURA CZYNNoŚcl DoKoNYWANYCH Po oTRZYMAN!U

DoFlNsoWAN|A z śnoorow RPo WoJEWoDZTWA ŁoDzKlEGo NA
LATA 2014

-20zo NA REAL|ZACJĘ PRoJEKTU PRzEz GM|NĘ DĄBRoWICE

Po uzyskaniu od łnstytucji Zarzqdzajqcej

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

1,

Zgłoszenie się do Gminy Dqbrowice wrazz dowodem osobistym iaktuaInym (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
mieszkalny (ewentuaInie gospodarczy) |ub wydrukiem z eIektronicznej ewidencji ksiqg
wieczystych d|a danej nieruchomości który będzie stanowić niezbędny załqcznik do umowy
w ce|u wyraŹenia zgody na bezpłatne uzyczenie swej nieruchomości na ce|e projektu.

W przypadku współwłasnościnieruchomości wszyscy wspótwtaścicie|e muszą wyrazić zgodę
użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę uźyczenia).

na

z-

Uczestnik projektu jest dodatkowo zobowiązany do podpisania umowy dotyczqcej usta|enia
wzajemnych zobowiqzań 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 określonej
wysokościbędzie równoznaczne z rezygnacjq z udziału w projekcie i rozwiqzaniem umowy.
3.

Uczestnik nie moze posiadać za|egłościw podatkach i optatach |okaInych oraz innych
na|eżnościach wobec Gminy Dqbrowice' Dane te będq na bieżąco weryfikowane przez Urzqd

Gminy w Dqbrowicach. Posiadanie jakichko|wiek za|egłościwzg|ędem Gminy Dqbrowice
w jest tozsame z wykreś|eniem uczestnika z Iisty zakwaIifikowanych do projektu.
4.

osoby, które nie Zostanq zakwalifikowane do udziału w danym projekcie, zostaną zapisane na
Iistę rezerwowq i wezmq udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej Iub
ich wyk|uczenia z udziału w projekcie ze wzg|ędu na brak wptaty |ub z powodu braku
moż|iwościmontaZu insta|acji ze wzg|ędów technicznych Iub posiadania zaIegłościz, WW.
tvtutów.

5.

Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.

Vl|l.
3', Ankieta

zAŁĄczN|K| Do REGUtAMlNU

dotyczqca zakupu i montażu insta|acji ko|ektorów słonecznych.

