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REGULAMlN NABoRU ANKlET MIEszKAŃcoW

W RAMACH PRoJEKTÓW z ZAKRESU oDNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGlI

PLANoWANYCH Do REAL|ZACJ| PRZEZ GM|NĘ DĄBRoWlcE

INFORMACJE OGOLNE

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

wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dostawy i montazu insta|acji paneIi

fotowo|taicznych z zakresu odnawiaInych źrodeł energii W ramach poddziałania

|V.1.2 odnawiaIne Źrodła Energii, objętego RegionaInym Programem operacyjnym

Województwa Łódzkiego na |ata zau _2a20'

2, Wnioski zbierane będq od osób chętnych właścicieIi budynków mieszkaInych

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

w następujqcym zakresie: dostawa i montaż insta|acji fotowo|taicznych.

Projekty będq rea|izowane przez Gminę Dqbrowice ty|ko i wyłqcznie w przypadku otrzymania

dofinansowania ze środków RPo WŁ na |ata 203'4-2020,

Projekty będq współfinansowane ze środków pochodzqcych z Europejskiego Funduszu

Rozwoju RegionaInego i wysokość dofinansowania wyniesie do 85 o/o kosztów

kwaIifikowa Inych (kosztów netto).

WłaścicieI zobowiqzuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części

nieruchomości, w celu montażu insta|acji, na czas reaIizacji projektu oraz na 5 |at po jego

za kończeniu.

Zamontowane insta|acje przez 5 |at od zakończenia projektu stanowić będq własność Gminy

Dqbrowice i przez ten czas zostanq użyczone do bezpłatnego uŹytkowania właścicie|om

posesji' Po pięciu |atach Zostanq przekazane właścicie|om posesji na własność.

Gmina Dqbrowicedopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regu|aminie naboru ankiet,

W tym w szczegó|ności terminu wydłużenia naboru. lnformacja w tym zakresie zostanie

umieszczona na stronie internetowei.

l|. TERM|N l MlEJscE SKŁADANIA ANKIET

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

Gminy w D4browicach.

Warunkiem uczestnictwa w projektach jest złożenie ankiety (ankiety będq udostępniane

w dniu (uzupełnić)2017r. w Punkcie obstugi Klienta Urzędu Gminy oraZ na stronie

internetowej (uzupełnić)

Ankiety złożone przed Iub po terminie okreś|onym w pkt.1 - pozostanq bez rozpatrzenia.
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1il. sZczEG oŁoWA I N FoRMACJA o PoszczEGÓLNYcH PRoJ E KTACH

1. Projekt obejmujqcy montaż insta|acjifotowo|taicznej na terenie Gminy Dqbrowice.

2. Załozeniem Projektu jest montaż instaIacji fotowo|taicznych na dachach budynków
mieszkalnych, natomiast umiejscowienie i montaz instalacji fotowoltaicznej w innych

miejscach Iub eIementach budynku mieszkalnego (np.: na ścianach Iub na konstrukcji
woInostojącej), będzie dopuszczane jedynie w szczegó|nych przypadkach.

3. Nie dopuszcza się montażu insta|acji fotowo|taicznej na budynkach mieszka|nych, których

dachy pokryte sq materiałami Iub wyrobami zawierajqcymi azbest. WłaścicieIe takich
budynków mogq wziqć udział w Projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, ze przed
wykonaniem instaIacji fotowo|taicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami prawa/ wymieniq pokrycie dachowe na nowe' Wymiana pokrycia dachowego
musi zostać zakończona nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia montażu

insta lacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym.

4. Szacunkowy koszt netto instalacji oraz wartość udziału uczestnika projektu będzie za|eżał

od wieIkości zamontowanej instaIacji oraz miejsca |okaIizacji i będzie okreś|ony w umowie
podpisywanej przed rozpoczęciem reaIizacji projektu.

5. Uczestnik projektu musizłozyć ankietę dotyczqcq udziału w projekcie w ce|u zweryfikowania,

czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz W celu dobrania odpowiedniej
wieIkości instaIacji. Ankieta jest załqcznikiem do niniejszego ReguIaminu.

|V. KTo MoŻE APLIKoWAĆ

osoby fizyczne zame|dowane i zamieszkujqce na terenie Gminy Dqbrowice, będqce

właścicieIem lub użytkownikiem budynku mieszkaInego, gdzie efekty reaIizacji projektu

wykorzystywane będq wyłqcznie do ce|ów socjaIno - bytowych mieszkańców.
W przypadku współwłasności nieruchomości Wszyscy wspótwłaścicie|e muszq wyrazić zgodę

na użyczenie nieruchomości na ce|e projektu (podpisać umowę uzyczenia)'

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

V. DoKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKoWANIA o ZAKWAL|FlKoWANIE M|EszKAŃcA
DO PROJEKTU

L Montaż instalacji paneIi fotowo|taicznych.

ankieta dotyczqca danych o budynku niezbędnych do rea|izacji projektu w zakresie

zakupu i montazu instalacji fotowoltaicznej.
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vt. INFORMACJE DODATKOWE

1. W zwiqzku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regionalnym Programie operacyjnym

Województwa Łódzkiego na |ata 201'Ą 2020 istnieje moż|iwość ubiegania się

o dofinansowanie na te projekty, w których łqczna moc insta|acjizaZE nie przekracza 2 MW

przy energii stonecznej' D|atego też deklaracje mieszkańców będq rozpatrywane według

ko|ejności ich składania, aby łqczna moc insta|acji nie przekroczyła wartości granicznych,

gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze wzg|ędów formaInych.

2. |nstalacje Zamontowane na i w budynkach nie mogq być wykorzystywane do prowadzenia

działa|ności ro|niczej oraz dziata|ności gospodarczej, w tym agroturystyki _ przeznaczone sq

wyłqcznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

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

4, Warunkiem przystqpienia do danego projektu jest wypełnienie ankiety, którq należy złozyć

w nieprzekraczaInym terminie (uzupełnić) w godzinach (uzupełnić) w Urzędzie Gminy

Dabrowice.

Vll. PRoCEDURA czYNNoścl DoKoNYWANYCH Po oTRZYMANIU

DoF|NsoWANlA Z śnoorów RPo WoJEWoDZTWA ŁÓDzK|EGo NA

LATA 2014 .2o2o NA REAL|ZACJĘ PRoJEKTU PRzEz GMINĘ DĄBRoWlcE

Po uzyskaniu od lnstytucji Zarzqdza)4cej Programem jakq jest Urzqd Marszałkowski

Województwa Łódzkiego w Łodzi pozytywnej oceny i zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania

mieszkańcy zakwaIifikowani do udziału w projekcie (po zweryfikowaniu spełnienia warunków udziału

w projekcie oraz uwzg|ędnieniu mocy insta|acji) w stosownym czasie zostanq poproszeni o:

1. Zgłoszenie się do Gminy Dqbrowice wrazz dowodem osobistym i aktua|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 (ewentuaInie gospodarczy) lub wydrukiem z eIektronicznej ewidencji ksiqg

, wieczystych d|a danej nieruchomości który będzie stanowić niezbędny załqcznik do umowy

w celu wyrażenia zgody na bezptatne uzyczenie swej nieruchomości na ce|e projektu.

przypadku współwłasności nieruchomości WszYscy wspótwłaścicie|e muszq wyrazić zgodę

użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia}.

2. Uczestnik projektu jest dodatkowo zobowiqzany do podpisania Umowy dotyczqcej usta|enia

wzajemnych zobowiqzań stron pod wzg|ędem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia

udziału własnego w kosztach rea|izacji projektu.

Nie dokonanie przez uczestnika projektu wpłaty w podanym terminle w umowie i w określonej

wysokości będzie równoznaczne z rezYgnacją z udziału w projekcie i rozwiqzaniem umowy.
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Uczestnik nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach |oka|nych oraz innych
na|eznościach wobec Gminy Dqbrowice. Dane te będq na bieżqco weryfikowane przez Urzqd
Gminy w Dąbrowice. Posiadanie jakichkolwiek za|egłości wzg|ędem Gminy Dqbrowice w jest
tożsame z wykreś|eniem uczestnika z Iisty zakwaIifikowanych do projektu'

Osoby, które nie zostanq zakwa|ifikowane do udziału w danym projekcie, zostaną zapisane
na |istę rezerwowq i wezmq udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z |isty głównej
|ub ich wykluczenia z udzia|u w projekcie ze wzg|ędu na brak wpłaty lub z powodu braku
możliwości montażu instaIacji ze wzg|ędów technicznych Iub posiadania zaIegłości
z ww. tytułów.

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

Vlll. zAŁĄczNIKl Do REGULAM|NU

1. Ankieta dotyczqca zakupu i montażu insta|acjifotowo|taicznej.


