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Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

1. Mieszkaniec – wnioskodawca, osoba fizyczna będąca właścicielem/ 

współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Piekar 

Śląskich, na której zamontowana będzie instalacja odnawialnego źródła energii - ostateczny 

odbiorca wsparcia/ beneficjent końcowy Projektu/uczestnik Projektu. 

2. Gospodarstwo domowe - zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) wspólnie 

zamieszkujących i utrzymujących się. Osoba mieszkająca samotnie lub mieszkająca z innymi 

osobami, ale utrzymująca się oddzielnie tworzy odrębne – jednoosobowe – gospodarstwo 

domowe. 

3. Budynek mieszkalny – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny oddany do 

użytkowania do dnia 30 czerwca 2018 r. 

4. Budynek niemieszkalny – budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, altana ogrodowa, budynek 

inwentarski, który jest posadowiony na posesji Mieszkańca. 

5. Instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) – rozumie się przez to określenie dla instalacji 

fotowoltaicznej, instalacji solarnej oraz pompy ciepła do C.W.U. 

6. Instalacja fotowoltaiczna – to zespół urządzeń składających się m. in. z modułów 

fotowoltaicznych oraz falownika, który służy do wytwarzania energii elektrycznej przy 

wykorzystaniu promieniowania słonecznego.  

7. Instalacja kolektorów słonecznych (instalacja solarna) –  to zespół urządzeń służących do 

produkcji ciepłej wody użytkowej, który składa się z kolektorów słonecznych, zasobnika 

solarnego, przewodów solarnych oraz systemu automatyki regulującej. 

8. Pompa ciepła do C.W.U. – to urządzenie produkujące energię cieplną do produkcji ciepłej wody 

użytkowej, dla którego źródłem ciepła jest otaczające powietrze oraz energia elektryczna. 

9. Instalacja kotła na biomasę – zespół urządzeń składający się z kotła klasy 5 z zasobnikiem na 

pelet oraz niezbędnej armatury, mający na celu wytworzenie  energii cieplnej do celów C.O. oraz 

C.W.U.  

10. Umowa uczestnictwa w projekcie – to umowa użyczenia nieruchomości wraz z deklaracją 

Mieszkańca o przystąpieniu do realizacji Projektu parasolowego, sporządzona w formie 

pisemnej, określająca prawa i obowiązki związane z realizacją Projektu. 

11. Deklaracja  uczestnictwa w Projekcie – (Deklaracja) deklaracja Wnioskodawcy o przystąpieniu do 

realizacji Projektu parasolowego, złożona w formie pisemnej, określająca podstawowe prawa i 

obowiązki związane  z realizacją Projektu. 

12. Dokumentacja aplikacyjna – komplet dokumentów składany przez Mieszkańca w ramach 

Naboru bądź Naboru uzupełniającego w celu wzięcia udziału w Projekcie.  

13. Regulamin naboru uzupełniającego – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Projekcie 

uczestników wyłonionych w ramach Naboru uzupełniającego. 

14. Projekt – to przedsięwzięcie pt. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach 

mieszkalnych”, realizowane wspólnie przez Miasto Piekary Śląskie, Gminę Kornowac, Gminę 

Gorzyce oraz Gminę Lubomia. 

15. Trwałość Projektu – to okres kiedy Beneficjent ostateczny Projektu jest zobowiązany do 

utrzymania instalacji odnawialnego źródła energii wykonanej bądź wykonanych w ramach 

Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca 
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lokalizacji instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji 

Projektu przez Miasto Piekary Śląskie, rozumianej jako data dokonania płatności końcowej przez 

Instytucję Zarządzającą. Mieszkaniec zostanie poinformowany o dacie zakończenia okresu 

trwałości Projektu. 

16. Nabór uzupełniający – proces przyjmowania od mieszkańców Deklaracji uczestnictwa w 

projekcie prowadzony przez Piekary Śląskie w celu uzupełnienia listy Beneficjentów 

ostatecznych Projektu pn. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach 

mieszkalnych”, realizowanego wspólnie przez Gminę Kornowac, Gminę Gorzyce, Gminę Lubomia 

oraz Miasto Piekary Śląskie w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii, objętego 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.  

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad uczestnictwa w Projekcie pn. 

„Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” oraz utworzenie listy 

uzupełniającej Beneficjentów ostatecznych Projektu. 

2. Nabór wniosków o objęcie gospodarstwa domowego Projektem parasolowym, zwany w dalszej 

części wnioskiem, będzie prowadzony w zakresie: dostawy, montażu, uruchomienia i 

konfiguracji instalacji fotowoltaicznej, instalacji kolektorów słonecznych, pompy ciepła do 

C.W.U. oraz/lub kotła na biomasę. 

Instalacje te będą produkowały energię elektryczną lub cieplną tylko i wyłącznie na własne 

potrzeby gospodarstwa domowego i codziennego użytku członków gospodarstwa domowego.  

3. Mieszkaniec może złożyć w ramach niniejszego Naboru uzupełniającego kilka Dokumentacji 

aplikacyjnych jednak każda z nich może dotyczyć wyłącznie jednej technologii i posiadać 

dołączoną jedną  ankietę.   

4. Instalacja fotowoltaiczna będzie wpięta do zewnętrznej sieci energetycznej, dzięki czemu 

możliwe będzie przesyłanie nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Instalacja kolektorów słonecznych, kocioł na biomasę lub pompa ciepła do C.W.U. zostanie 

wpięta do istniejącej instalacji wewnętrznej budynku służącej do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej.  

6. Instalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne mogą być zamontowane w sposób zintegrowany 

z budynkiem mieszkalnym czyli na dachu budynku lub na dachu budynku gospodarczego, bądź 

na gruncie. Do ceny netto kompleksowej usługi realizowanej w ramach Projektu zostanie 

doliczony podatek VAT w wysokości 8%. 

7. Kocioł na biomasę nie może zostać zainstalowany jeżeli aktualnie budynek jest podłączony do 

miejskiej sieci ciepłowniczej.   

8. Realizacja Projektu została zaplanowana na lata 2020 - 2021. 

9. Energia elektryczna i cieplna wytworzona z zamontowanych instalacji odnawialnego źródła 

energii musi być zużywana na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w 

projekcie. Wytworzona energia nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności 

rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki. Jedynie niewykorzystana część 

energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci 
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elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

10. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej 

lub rolniczej w budynku, który został uwzględniony w Projekcie. 

11. Instalacje fotowoltaiczne będą podłączone do sieci dystrybucyjnej i możliwe będzie fizyczne 

wprowadzenie energii do takiej sieci. 

12. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz montaż pompy ciepła lub kotła na biomasę 

nie dotyczy budynków oddanych do użytkowania po 30 czerwca 2018.  

13. Instalacja fotowoltaiczna może być zamontowana wyłącznie na budynkach mieszkalnych, bądź 

budynkach niemieszkalnych ze sprawnie funkcjonującą instalacją elektryczną.  

14. Instalacja kolektorów słonecznych oraz pompa ciepła do C.W.U. może być zamontowana 

wyłącznie w budynkach z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej 

pozwalającą na przyłączenie dodatkowego źródła ciepła. Instalacja solarna składająca się z 2 

kolektorów słonecznych zajmujących powierzchnie ok 5 m2 dachu/elewacji budynku 

mieszkalnego / niemieszkalnego lub terenu działki. 

15. Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy Projekt nie dopuszcza montażu 

instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na połaci dachowej pokrytej eternitem.  

16. Wszystkie zamontowane w ramach realizacji Projektu instalacje przez okres nie krótszy niż 5 lat 

od momentu zakończenia finansowej realizacji Projektu rozumianej jako data dokonania 

płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą, stanowić będą własność Miasta Piekary Śląskie 

i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom / współwłaścicielom 

nieruchomości. Po tym okresie zostaną nieodpłatnie przekazane właścicielom nieruchomości. 

17. Mieszkaniec przystępując do Projektu zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy instalacji 

fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła lub kotła na biomasę, co zagwarantuje 

osiągnięcie deklarowanych wskaźników minimum w okresie trwałości Projektu. 

18. Koszty ubezpieczenia oraz wymaganych gwarancją serwisów, przez cały okres trwałości Projektu 

będą ponoszone przez Gminę. 

19. Wszelkie koszty napraw instalacji wynikające ze złego użytkowania będą ponoszone w pełni, 

w trybie natychmiastowym przez Mieszkańca. 

20. Wkład własny mieszkańców wyniesie 15% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) oraz 

podatek VAT od całej wartości urządzeń i kosztów wykonania instalacji odnawialnego źródła 

energii. W przypadku wystąpienia w projekcie kosztów niekwalifikowalnych uczestnik pokrywa 

również w całości te koszty. 

21. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany Projektu i jest w pełni pokrywany przez 

Wnioskodawcę. 

22. Każda instalacja odnawialnego źródła energii będzie wyposażona w licznik energii elektrycznej 

lub cieplnej. W okresie trwałości Projektu Mieszkaniec zobowiązuje się do przekazywania do 

Gminy informacji o aktualnym stanie licznika na wezwanie Gminy lub do umożliwienia 

przedstawicielowi Gminy dostępu do instalacji w celu sprawdzenia stanu licznika. Zastrzega się 

możliwość zdalnego odczytu stanu licznika.  

23. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów 

netto). 
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24. Liczba Mieszkańców zakwalifikowanych do Projektu w ramach Naboru uzupełniającego jest 

ograniczona. Deklaracje uczestnictwa w Projekcie będą podlegać ocenie i weryfikacji zgodnie z 

zapisami „Procedury wyboru Uczestników”.  

25. Gmina będzie rozpatrywać wyłącznie wnioski kompletne. 

26. Wniosek niekompletny lub złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia, o czym gmina nie 

będzie informowała. 

27. Miasto Piekary Śląskie dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu, Wytycznych, Dokumentów Programowych 

oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW 

 

1. Nabór wniosków prowadzony będzie w Piekarach Śląskich w terminie od dnia 23.06.2020 r. do 

dnia 30.06.2020 r. w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.  

2. Komplet składanych Dokumentów aplikacyjnych powinien zostać: 

1) spięty w jeden pakiet,  

2) opatrzony podpisem właściciela / współwłaścicieli / pełnomocnika uczestników 

3) włożony do koperty i zaklejony. Na kopercie należy umieścić adnotację „Nabór uzupełniający 

do projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, 

4) a następnie wrzucony do skrzynki podawczej umieszczonej w Punkcie Informowania 

Mieszkańców, ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92, Piekary Śląskie. 

3. Złożona przez Mieszkańca Dokumentacja aplikacyjna zostanie zarejestrowana przez Gminę i 

weźmie udział w Procedurze wyboru uczestników, zgodnie z zapisami sekcji VI.  

4. Gmina nie będzie wystawiała Mieszkańcowi dokumentu potwierdzającego złożenie 

Dokumentacji aplikacyjnej.  

5. Gmina zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu składania wniosków, określonego w pkt. II.1.  

6. O fakcie wydłużenia terminu składania wniosków Uczestnicy zostaną poinformowani przez 

stronę internetową Gminy: www.piekary.pl  

7. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy. 

8. W przypadku podpisywania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

9. Wnioskodawca, który złożył Dokumentację aplikacyjną może zostać wezwany do weryfikacji 

przedstawionych danych i okazania dokumentów. 

 

III. UCZESTNICY PROJEKTU 

  

Uczestnikiem Projektu może zostać: 

1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości / budynku 

mieszkalnego lub niemieszkalnego na terenie Piekar Śląskich (co potwierdzi badanie treści księgi 

wieczystej, a w przypadku rozbieżności między treścią księgi wieczystej a aktualnym stanem 

prawnym, przedłożone przez uczestnika dokumenty, np. akt notarialny potwierdzający nabycie 

własności) na którym zamontowana zostanie instalacja odnawialnego źródła energii oraz gdzie 

efekty realizacji Projektu wykorzystywane będą wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa 

domowego. 

http://www.piekary.pl/
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2. W przypadku współwłasności nieruchomości/ budynku mieszkalnego wszyscy współwłaściciele  

muszą podpisać Deklarację uczestnictwa w Projekcie lub na etapie składania wniosku upoważnić 

jedną osobę do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli w całym procesie realizacji 

Projektu. 

3. Uczestnikiem Projektu może być osoba nie posiadająca zaległych zobowiązań finansowych z 

tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Miasta Piekary Śląskie na dzień 

składania wniosku. 

4. Do Projektu może zostać zgłoszony budynek mieszkalny, bądź niemieszkalny, ale nie może być w 

nim prowadzona działalność gospodarcza.  

5. Mieszkaniec, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązuje się do 

współpracy z Urzędem Miasta Piekary Śląskie, udzielania wszelkich informacji, przedkładania 

wymaganych dokumentów oraz dostępu do nieruchomości. 

6. Mieszkaniec wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację wizerunku w celach związanych z 

Projektem, zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w tym na zamieszczanie go w 

materiałach ilustrujących realizowany Projekt. 

7. Realizacja projektu wymaga przetwarzania danych osobowych Wnioskodawców, Uczestników 

Projektu i ich pełnomocników. 

8. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 7 będą przetwarzane z poszanowaniem przepisów o 

ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych nr 2016/679 (zwane dalej RODO). 

9. Administratorem danych osobowych osób wskazanych w ust. 8 przetwarzanych w związku z 

realizacją Projektu, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-

940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl; 

10. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

11. Gmina będzie przetwarzać dane osobowe osób wskazanych w ust. 7 w celu: 

1) realizacji zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z 

postanowieniami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz aktów 

wykonawczych do tejże ustawy; 

2) podjęcia działań niezbędny do zawarcia oraz realizacji umowy z Uczestnikiem Projektu, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. w sytuacji postępowania sądowego lub 

postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e i f RODO. 

12. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych osobowych osób wskazanych w ust. 7, w tym 

stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość 

przekazywania danych o charakterze wrażliwym, dane osobowe mogą być ujawniane: 

1)  podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi 

pocztowemu lub kurierowi, podmiotowi przetwarzającemu LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną 

elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, 
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2) podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu, w tym w szczególności odpowiedzialnym za 

dostawy, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznej, instalację 

kolektorów słonecznych, pompy ciepła do C.W.U. oraz/lub kotła na biomasę, 

3) firmie doradczej - Planergia Sp. z o.o. w zakresie działań doradczych prowadzonych w związku 

z Projektem, 

4) liderowi projektu tj. Gminie Kornowac z siedzibą w Urzędzie Gminy Kornowac, ul. Raciborska 

48, Kornowac. 

13. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 7 mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym 

badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej; 

14. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 7 mogą zostać przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu 

Województwa Śląskiego - Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020; 

15. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane osobowe osób wskazanych w ust. 8 będą 

ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu Miasta 

Piekary Śląskie. 

16. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 7 będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 

do realizacji celów, o których mowa w pkt d. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą 

przechowywane w celach archiwalnych przez 25 lat, a następnie przekazane do Archiwum 

Państwowego – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres 

przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa. 

17. Osoby wskazane w ust. 7 mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania 

ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, 

usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. 

Ponadto Uczestnik Projektu ma  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli są one 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody. W celu skorzystania z ww. 

należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. 

18. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma 

prawo odmówić usunięcia danych osobowych. 

19. Osobom wskazanym w ust. 7 przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

20. Z Projektu zostają wyłączeni Mieszkańcy, którzy wcześniej otrzymali dotację w ramach projektu 

„Słoneczne Piekary” realizowanego przez Miasto Piekary Śląskie. 

21. Dopuszcza się łączenie technologii wskazanych w I pkt. 2 dla potrzeb jednego budynku 

mieszkalnego, a więc możliwe jest złożenie po jednej ankiecie dla każdej ze wskazanych 

technologii, jednak muszą one być użytkowane na potrzeby jednego Gospodarstwa domowego. 

22. W przypadku sprzedaży budynku, która miała miejsce po terminie Naboru uzupełniającego 

prawa i obowiązki wynikające ze złożonych dokumentów przechodzą na nowego właściciela. 

 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA 
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DO PROJEKTU 

 

1. Kompletny wniosek o przystąpienie do Projektu składa się z:  

1) Ankiety dla wybranej technologii, 

2) Podpisanej przez mieszkańca Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (1 egz.). 

2. Wszystkie dokumenty należy czytelnie wypełnić (wszystkie pola), podpisać przez właściciela lub 

wszystkich współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego.  

3. Spośród kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych zostanie 

wyłoniona Lista uzupełniająca uczestników Projektu.  

4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na Listę uzupełniającą uczestników Projektu zostaną 

zapisane na listę rezerwową. Mieszkańcy z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie  

w przypadku: 

1) Pojawienia się oszczędności w środkach przewidzianych na realizację Projektu, które pozwolą 

na poszerzenie Listy uzupełniającej; 

2) Gdy środki przewidziane na realizację Projektu pozwolą na poszerzenie listy osób 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie; 

3) Rezygnacji lub wykluczenia Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie; 

5. Lista uzupełniająca Uczestników Projektu oraz Lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie 

internetowej Gminy: www.piekary.pl  

6. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu, wybór Mieszkańców z Listy rezerwowej 

dokonywany będzie według kolejności na Liście rezerwowej, uwzględniając typ instalacji OZE o 

którą ubiega się Mieszkaniec i limity dostępnych miejsc wskazane w sekcji VI, ust. B.7. 

7. Wnioskodawca zostaje wykluczony z Projektu w przypadku, gdy nie podejmuje kontaktu z Gminą 

w celu realizacji Projektu. Za taką sytuację w szczególności należy uznać: 

1)  niestawienie się na jednokrotne wezwanie Gminy i brak podjęcia z Gminą kontaktu, w tym 

niepodjęcie korespondencji doręczonej zgodnie z zapisami Kodeksu postępowania 

administracyjnego na adres wskazany przez Mieszkańca w dokumentacji złożonej w ramach 

Naboru, 

2) Niepodpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie w terminie 7 dni od daty doręczenia 

dokumentów na adres wskazany przez Mieszkańca w dokumentacji złożonej w ramach 

Naboru uzupełniającego lub wezwania do ich podpisania w Urzędzie Gminy. 

V. INFORMACJE FINANSOWE 

1. Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów 

kwalifikowanych, które obejmują m. in. projekt instalacji odnawialnego źródła energii 

(fotowoltaicznej, solarnej, pompy ciepła do c.w.u.), dostawę, montaż materiałów i urządzeń 

instalacji, odbiór oraz nadzór techniczny, zarządzanie Projektem i uruchomienie instalacji, a także 

100% wszelkich kosztów niekwalifikowanych, które mogą wystąpić w trakcie montażu i później 

(np. koszty modernizacji istniejącej instalacji, lub też inne niestandardowe rozwiązania 

proponowane przez Mieszkańca, koszty przeglądów, itp.) 

2. Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowany i jest w pełni pokrywany przez Mieszkańca. 

http://www.piekary.pl/
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3. Ostateczna wysokość kosztów ponoszonych przez Mieszkańca zostanie podana Mieszkańcom po 

wyłonieniu przez Gminę wykonawcy instalacji w drodze postępowania przetargowego i dokonaniu 

przez niego oględzin w miejscu wykonania inwestycji.  

4. Wkład własny Mieszkaniec zobowiązany jest uiścić w terminie 14 dni od otrzymania wezwania 

przez Gminę, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu na konto Miasta Piekary Śląskie. 

5. Brak wpłaty wkładu własnego w wyznaczonym terminie będzie uznany za rezygnację z udziału  

w Projekcie i będzie skutkowało wykreśleniem Mieszkańca z listy uczestników Projektu. 

 

VI. PROCEDURA WYBORU UCZESTNIKÓW 

Weryfikacja złożonych Deklaracji uczestnictwa w Projekcie odbywać się będzie w oparciu o: 

A) Kryteria formalno-prawne tj:  

1.  Wnioskodawcą jest osoba/-y fizyczna/-e będąca właścicielem/ współwłaścicielem nieruchomości 
położonej na terenie Miasta Piekary Śląskie, na której zamontowana będzie instalacja odnawialnego 
źródła energii.  
2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie oraz inne dokumenty złożone w ramach Naboru 
uzupełniającego podpisane są przez właściciela / współwłaścicieli nieruchomości / budynku 
mieszkalnego (w przypadku nieobecności właściciela lub współwłaściciela należy do umowy dołączyć 
pisemne pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza).  
4.Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy na dzień 
składania Dokumentacji aplikacyjnej.  
5. Nie dopuszcza się możliwości ubiegania się o włączenie do Projektu w zakresie montażu instalacji, 
która jest już zainstalowana w budynku mieszkalnym, np. jeżeli Wnioskodawca korzysta już z 
instalacji fotowoltaicznej, nie może ubiegać się w ramach niniejszego naboru o zakup i montaż 
kolejnej instalacji fotowoltaicznej na tym samym budynku. Może ubiegać się o montaż pompy ciepła 
do C.W.U.  
6. Kwalifikacja ostatecznych odbiorców nastąpi na podstawie informacji zapisanych w Deklaracji, 
dołączonych do Deklaracji dokumentów oraz baz danych, którymi Gmina dysponuje bądź posiada 
dostęp do baz danych innych instytucji. 
7. Wnioskodawcy których deklaracje nie spełniły wymogów formalno – prawnych zostaną                                                                                                                                                                                                                                  
poinformowani droga pisemną.  
 
B) Losowanie: 

1. Wnioskodawcy, którzy spełnią kryteria formalno-prawne, zostaną przyporządkowani do miejsc na 

liście rankingowej w drodze losowania.  

2. Losowane będą numery ewidencyjne przyporządkowane Wnioskodawcom w momencie 

składania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

3. Numery losowane będą kolejno, począwszy od pierwszego miejsca na liście rankingowej, aż do 

wyczerpania numerów odpowiadających liczbie złożonych i pozytywnie zweryfikowanych pod 

względem formalnym Deklaracji. 

4. Losowanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w terminie ustalonym przez Gminę. 

Informacja o terminie losowania zostanie zamieszczona na stronie Internetowej  Miasta Piekary 

Śląskie. 

5. Nadzór nad przebiegiem losowania sprawowały będą następujące osoby: 

1) Przedstawiciel Urzędu Miasta Piekary Śląskie (2 osoby), 
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2) Radca Prawny Urzędu Miasta Piekary Śląskie (1 osoba), 

3) Przedstawiciel Rady Miasta Piekary Śląskie (1 osoba). 

które po zakończeniu losowania protokolarnie potwierdzą prawidłowość jego przebiegu. 
6. Po zakończeniu losowania, na stronie internetowej Miasta Piekary Śląskie zostanie opublikowana 

lista rankingowa z podziałem na Listę Wnioskodawców wybranych do udziału w Projekcie w 
drodze losowania oraz Listę rezerwową, na której znajdą się wyłącznie adresy podane przez 
Wnioskodawców na etapie składania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, w kolejności ich 
wylosowania. 

7. Lista rankingowa zostanie sporządzona z podziałem na technologie niezbędne do uzupełnienia 
pełnego składu Uczestników Projektu uwzględniając:  
1) 47 instalacji fotowoltaicznych 

2) 25 pomp ciepła do c.w.u. 

3) 55 kolektorów słonecznych, 

4) 26 kotłów na biomasę 

Wg stanu na dzień: 22.06.2020 r. 

8. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie od procedur wyboru uczestników Projektu. 

9. Prezydent Miasta Piekary Śląskie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

VII. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie uwzględniającej nieodpłatne użyczenie 

nieruchomości do celów realizowanego Projektu na okres jego realizacji oraz trwałości Projektu. 

2. Przygotowanie nieruchomości do montażu instalacji fotowoltaicznej, solarnej, pompy ciepła do 

C.W.U. lub kotła na biomasę zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Wykonawcę. 

3. Zapewnienie instalacji odnawialnego źródła niezbędnych warunków do prawidłowego 

funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji 

obsługi, dokumentacji technicznej oraz Umowie, przede wszystkim prawidłowej eksploatacji 

urządzeń. 

4. Niezwłoczne (tj. nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych) zgłaszanie do Gminy/ Wykonawcy 

(na piśmie) wszelkich przypadków uszkodzenia instalacji, jej wadliwego funkcjonowania, 

uszkodzenia, zniszczenia oraz wszelkich okoliczności związanych ze wskazanymi okolicznościami. 

5. Udostępnienie na każde wezwanie Gminy, Wykonawcy bądź innego podmiotu działającego 

 w ramach Projektu, dostępu do instalacji w celu kontroli, weryfikacji, przeglądów, serwisu, 

napraw, monitoringu instalacji. 

6. Niepodejmowanie czynności mogących modyfikować, przeprojektowywać, przebudowywać, 

przerabiać lub dokonywać zmian konstrukcyjnych  zamontowanych urządzeń pod karą grzywny. 

7. Instalacja odnawialnego źródła energii przez okres trwałości Projektu (okres 5 lat od dnia 

zakończenia finansowej realizacji Projektu przez Miasto Piekary Śląskie, rozumianej jako data 

dokonania płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą) stanowić będzie własność Gminy. W 

związku z tym faktem Mieszkaniec zobowiązuje się, aby przez ten okres majątek Gminy 

znajdował się w stanie niepogorszonym. 
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8. Po upływie okresu trwałości Projektu właścicielem instalacji będzie Uczestnik z zastrzeżeniem pkt 

15 sekcji 1. 


