REGULAM!N NABoRU ANKIET MIEszKAŃcÓW
W RAMACH PRoJEKTÓW z ZAKRESU oDNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGll

PLANoWANYCH Do REALlzAcJl PRzEz GMlNĘ DĄBRoWICE

I.

INFORMACJE OGOLNE

1.. NabÓr ankiet mieszkańców prowadzony jest przez Gminę Dqbrowice w ce|u przygotowania
wniosków ap|ikacyjnych o dofinansowanie dostawy i montażu insta|acji kotłów na biomasę
z zakresu odnawiaInych źródeł energii w ramach poddziałania |V'1.2 odnawiaIne Źrod|a
Energii, objętego RegionaInym Programem operacyjnym Województwa Łódzkiego
na lata 2A14

-2020.

2. Wnioski zbierane będq od osób chętnych

właścicieIibudynków mieszkaInych
jednorodzinnych, zamieszkałych na terenie Gminy Dqbrowice, do udziału w projektach
w następujqcym zakresie: dostawa i montaż powietrznej pompy ciepła d|a przygotowania

3.
4.
5.
6.

7.

c.w.u.

Projekty będq realizowane przez Gminę Dqbrowice ty|ko i wyłqcznie w przypadku otrzynaania
dofinansowania ze środków RPo WŁ na |ata 20t4.2o20,

Projekty będq współfinansowane ze środków pochodzqcych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju RegionaInego i wysokośćdofinansowania wyniesie do 85 o/o kosztów

kwaIifikowa Inych (kosztów netto)'

Właścicielzobowiqzuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części
nieruchomości, w ce|u montaZU insta|acji, na czas realizacji projektu oraz na 5 |at po jego
za

kończen iu.

Zamontowane insta|acje przez 5 |at od zakończenia projektu stanowić będq własnośćGminy
Dqbrowice i przez ten czas zostanq użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom
posesji. Po pięciu |atach zostanq przekazane właścicielomposesji 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 internetowei.

|I.
1.
7.
3.

TERMIN

I

.

MlEJscE SKŁADANIA ANKIET

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

Warunkiem uczestnictwa w projektach jest złożenieankiety (ankiety będq udostępniane
w dniu (uzupełnić)2017r. w Punkcie obsługi Klienta Urzędu Gminy oraz na stronie
internetowej (uzupełnić)
Ankiety złożoneprzed |ub po terminie określonym w pkt.1- pozostanq bez rozpatrzenia.

Ill.

szczEcoŁoWA INFoRMACJA o PRoJEKc|E

Projekt obejmujqcy montaz powietrznej pompy ciepła d|a przygotowania
c'w.u' na terenie
Gminy Dqbrowice.

a

l-

Pompa ciepła to urzqdzenie służqcedo podgrzewania zimnej wody
do ce|ów uzytkownych

w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii geotermalnej.

||ośćosób zamieszkujqcych

3.

w danej nieruchomości będzie weryfikowana na

dekIa racji o wysokościopłaty za zagospodarowa

4.

5.

6.

W

n

ia odpadów kom

u

na

podstawie

Inych.

przypadku braku w budynku mieszka|nym insta|acji ciepłej
wody wykonanie takiej
insta|acji na|eży do obowiqzków wtaścicie|a budynku. jeże|i
właścicie|nie wykona takiei
insta|acji na własny koszt, to zostanie skreś|ony z Iisty uczestników projektu.
Szacunkowy koszt netto instaIacji oraz wartośćudziału uczestnika projektu
będzie za|eż.ał
od mocy pompy ciepła oraz miejsca |oka|izacji i będzie okreś|onyw urnowie podpisywanej
przed rozpoczęciem reaIizacji projektu.
Uczestnik projektu musi ztożyć ankietę dotyczqcq udziatu w projekcie w celu zweryfikowania,

czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz

w

celu dobrania odpowiedniej

wieIkości pieca. Ankieta jest zatqcznikiem do niniejszego Regu|aminu.

lV.
1.

KTo MozE APtlKoWAĆ

osoby fizyczne zame|dowane izamieszkujqce na terenie Gminy Dqbrowice,

będqca

wtaścicieIemIub uzytkownikiem budynku mieszkaInego, gdzie efekty reaIizacji projektu
wykorzystywane będq wyłqcznie do ce|ów socjaIno - bytowych mieszkańców.
2. W przypadku współwtasności nieruchomości Wszyscy współwłaścicie|e
muszq wyrazić zgodę
na użyczenie nieruchomości na ce|e projektu (podpisać umoWę uzyczenia).
3. osoby nie posiadajqce jakichkolwiek zobowiqzań finansowych
z tytułu podatków i opłat
|okaInych oraz innych na|eżnościwobecGminy Dqbrowice.

v.

DoKUMENTY WYMAGANE NA ETAP|E APt|KoWAN|A o ZAKWAL|FlKoWANlE
MtEszKAŃcA
DO PROJEKTU

1.

Montaz powietrznej pompy ciepła d|a przygotowania c.w.u.

-

ankieta dotyczqca danych o budynku niezbędnych do rea|izacji projektu w zakresie
zakupu i montażu powietrznej pompy ciepła d|a przygotowania c.w'u.

INFORMACJE DODATKOWE

VI.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w Regiona|nym Programie operacyjnym
Województwa Łódzkiego na |ata falĘ
2o2o istnieje możliwośćubiegania się
o dofinansowanie na te projekty, w których tqczna moc insta|acjizoZE nie przekracza 2 MW
przy energii geoterma|nej. Dlatego też dek|aracje mieszkańców będq rozpatrywane wedtug
ko|ejności ich składania, aby łqczna moc insta|acji nie przekroczyta wartości granicznych,
gdyż wtedy wniosek zostałby odrzucony ze wzg|ędów formaInych.

w

budynkach nie mogq być wykorzystywane do prowadzenia
działalnościro|niczej oraz działa|nościgospodarczej, w tym agroturystyki _ przeznaczone sa
wytqcznie na potrzeby gospodarstwa domowego'
Warunkiem przystqpienia do danego projektu jest wypełnienie ankiety, którq na|eży z|ozyć
w nieprzekraczaInym terminie (uzupełnić) w godzinach (uzupetnić) w Urzędzie Gminy
lnsta|acje zamontowane

2.

Dqbrowice.

Vll.

PRoCEDURA czYNNoścl DoKoNYWANYCH Po oTRZYMANIUDoFlNsoWANlA z śRoDKoW
RPo WoJEWÓozrwR ŁÓDZKIEGo NALATA 2ot4_ 2020 NA REALlzAcJĘ PRoJEKTU PRzEz

GMlNĘ DĄBRoWlcE

Po uzyskaniu od

Instytucji Zarzqdzajqcej Programem jakq

Województwa Łódzkiego

W

Łodzipozytywnej

oceny i

jest Urzqd

Marszałkowski

zakwaIifikowaniem projektu

do dofinansowania mieszkańcy zakwalifikowani do udziatu 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 W WraZ z dowodem osobistym i aktualnym (nie starszym
niż 3 miesiqce przed podpisaniem umowy) wypisem z rejestru gruntów prowadzonym przez

Starostwo Powiatowe w Kutnie dotyczącym dziatki, na której z|oka|izowany jest budynek
mieszkaIny (ewentualnie gospodarczy) |ub wydrukiem z eIektronicznej ewidencji ksiqg
wieczystych dIa danej nieruchomości który będzie stanowić niezbędny zatącznik
do umowy w celu wyrażenia zgody na bezpłatne uzyczenie swej nieruchomości na ce|e

.

projektu.

W przypadku współwłasnościnieruchomości wszyscy

współwłaścicie|emuszą wyrazić zgodę

na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umoWę użyczenia).

f

,

Uczestnik projektu jest dodatkowo zobowiqzany do podpisania umowy dotyczqcej ustalenia
wzajemnych zobowiqzań stron pod względem organizacyjnym i finansowym i do wniesienia
udziału wtasnego 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 rozwiązaniem umowy.

3.

Uczestnik nie może posiadać za|egtości w podatkach i opłatach
|oka|nych oraz innych
na|eżnościachwobec Gminy Dqbrowice. Dane te będą na bieżqco
weryfikowane przez
Urzqd Gminy w Dqbrowice. Posiadanie jakichko|wiek za|egłościwzg|ędem
Gminy Dqbrowice
jest tożsame z wykreś|eniemuczestnika z Iisty zakwaIifikowanych
do projektu.

4,

osoby, które nie zostanq zakwa|ifikowane do udziału w danym projekcie,
zostanq zapisane
na |istę rezerwowa i wezmq udział w projekcie w przypadku rezygnacji
osób z |isty głównej
|ub ich wyk|uczenia z udzia|u w projekcie ze wzg|ędu na brak
Wpłaty |ub z powodu braku
mozłiwościmontażu instaIacji Ze wzg|ędów technicznych Iub posiadania
zaIegłości
z ww. tytułów.

5.

okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.

Vlll.
1.

Ankieta dotyczqca zakupu

i

zAŁĄcZNlKl Do REGUL.ĄM|NU

montazu powietrznej pompy ciepła d|a przygotowania c.w.u.

