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Zarzijdzenie Nr 61/2017
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 16 pazdziernika 2017r.

w sprawie przyj^cia Regulaminu rekrutacji i udziatu w projekcie z zakresu odnawialnych zrodel energii
planowanym do realizacji przez Gmine Ostrowek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza^dzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz zarzajdzam, co nast^puje:

§1. Wprowadzam Regulamin rekrutacji i udziatu w projekcie z zakresu odnawialnych zrodet energii
planowanym do realizacji przez Gmin§ Ostrowek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, w brzmieniu ustalonym w zata^czniku do niniejszego
zarza^dzenia.

§2. Wykonanie zarzajdzenia powierzam zespotowi zarza^dzaja^cemu projektem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, dziatanie 4.1.
Odnawialne zrodta energii.

§3. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Ryszard Turek
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Zat^cznik
Do Zarza^dzenia nr 6172017
Wqjta Gminy Ostrowek
Z dnia 16 pazdziernika 201 Jr.

REGULAMIN
REKRUTACJII UDZIAtU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWTALNYCH ZRODEL

ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINE^ OSTROWEK
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWODZTWA LODZKIEGO NA LATA 2014-2020

Rozdzial I.

INFORMACJE OGOLNE

1. Uzyte okreslenia w niniejszym regulaminie oznaczaja.:
1) Wnioskodawca -Gmina Ostrowek;
2) Projekt - planowane przedsie.wzie.cie montazu instalacji z zakresu odnawialnych zrodet energii
na terenie Gminy Ostrowek;
3} OZE - odnawialne zrodta energii;
4) potencjalny Uczestnik - osoba fizyczna, posiadajgca prawo do dysponowania nieruchomoscia, {dziatka. wraz z
istnieja_cym budynkiem mieszkalnym, dla ktorego ptanowany jest montaz instalacji w ramach projektu) potozona. na
terenie Gminy Ostrowek, dobrowolnie sktadaja.ca deklaracje. do uczestnictwa w projekcie, spetniajgca warunki
okreslone w rozdziale V;
5) Uczestnik-osoba zakwalifikowana do projektu,
6) Zadanie - instalacja planowana w ramach projektu do wykonania u Uczestnika projektu;
7) IZ-lnstytucja Zarza.dzaja.ca -Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa todzkiego;
8) RPO Wt - Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020;
9) Zgtoszenie/dokumenty zgtoszeniowe - komplet dokumentbw okreslonych w rozdziale VIM,
sktadanych w celu zakwalifikowania do projektu;
10) Wtasciciel/Uzytkownik - osoba posiadajqca prawo do dysponowania nieruchomoscia, (dziatkq
wraz z istnieja_cym budynkiem mieszkalnym, dla ktorego planowany jest montaz instalacji
w ramach projektu).

2. Nabor zgtoszeh prowadzony b^dzie przez Gmine. Ostrowek w celu opracowania przez Gminfj
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegaja.cego na zakupie i montazu instalacji
z zakresu odnawialnych zrodet energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na
lata 2014-2020, dziatanie 4.1 Odnawialne Zrodta Energii.

3. Projekt be.dzie wspotfinansowany ze srodkow pochodza.cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i wysokosc dofinansowania dla Uczestnika wyniesie do 85% kosztow
kwalifikowanych (kosztow netto).
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4. Okres realizacji projektu, wtym montazu instalacji planowany jest w latach 2018 - 2020. Przy czym
okres realizacji moze ulec zmianie i uzalezniony jest od procedury oceny projektow i podpisywania
umow o dofinansowanie na ich realizacje. przez IZ.

5. Gmina Ostrowek zastrzega, ze projekt realizowany b^dzie tylko i wyl^cznie w przypadku
podpisania z IZ umowy o dofinansowanie na realizacje projektu ze srodkow RPO WL na lata 2014-2020 oraz
otrzymania przez Gmine^ Ostrowek dofinansowania na jego realizacje.

6. Gmina Ostrowek dopuszcza mozliwosc wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Przedstawione warunki
moga_ ulec zmianie gtownie poprzez zmiany ogtoszone przez IZ.

7. Dodatkowe informacje dotyczqce naboru mozna uzyskac:
- osobiscie w Urz^dzie Gminy w Ostrowku :

- u pracownikow: Adam Zat^cki i SylwesterGawleta,
- telefonicznie pod numerem telefonu 43 841 50 23 lub 43 841 50 26.

Kozdzial II.

OP1S PLANOWANEGO PROJEKTU

1. Gmina Ostrowek, jako wnioskodawca, wyste.puje do IZ z wnioskiem o dofinansowanie projektu
polegajqcego na zakupie i montazu dla zgtoszonych do uczestnictwa w projekcie, istnieja,cych
budynkow mieszkalnych potozonych na terenie Gminy Ostrowek, instalacji z zakresu odnawialnych
zrodet energii w ramach RPO Wt na lata 2014-2020, dziatanie 4.1 Odnawialne Zrodta Energii.

2. Zaplanowany rodzaj instalacji w projekcie:

1) kolektory sloneczne (w sktad zestawu wchodza^ panele stoneczne, zasobnik cieptej wody oraz
niezb^dna instalacja):
a} stuza. do podgrzewania wody do celow uzytkowych w gospodarstwie domowym za pomocq
energii stonecznej;
b} najwi^kszq wydajnosc instalacji solarnej uzyskuje sie., montuj^c panele w kierunku
potudniowym pod kqtem 35 stopni. Odchylenie od tego kierunku i kata montazu powoduje
spadek sprawnosci urz^dzenia.
c) Instalacja sktadaj^ca sie. z 2 szt. paneli wymaga ok. 3,5 m2 powierzchni dachu, 3 panelowa
ok. 5,0 m2.
djnalezy rowniez przewidziec powierzchni^ pod zbiornik podgrzewanej wody, ktory ma ksztatt
walca i wymiary ok. (srednica x wysokosc): 300 I - 0,70 m x 1,7 m, trzeba doliczyc okoto 20cm
na wniesienie itp.
e) zapotrzebowanie na cieptq wode. uzytkow^ zalezy od liczby osob zamieszkuj^cych w danym
gospodarstwie domowym. Planujqc liczbe., a w konsekwencji powierzchniq paneli na
budynku, bierze si§ pod uwage, liczby osob zamieszkujqcych budynek;
f) szacunkowy koszt netto instalacji oraz wartosc udziatu uczestnika projektu be.dzie zalezata
od wielkosci zamontowanej instalacji solarnej oraz miejsca lokalizacji i be.dzie okreslony



Fundusze Unia Europejska

Program Regionally •!•*•••• Rozwoju Regionalnego

w umowie wewnqtrzprojektowej, ktora be.dzie podpisywana pozakwalifikowaniu projektu do
dofinansowania i podpisaniu przez Gmine. Ostrowek z IZ umowy o dofinansowanie
projektu na jego realizacje..
g) nie ma mozliwosci montazu instalacji na dachach pokrytych eternitem.
h) planowany jest montaz instalacji przede wszystkim na potaciach dachowych. Ze wzgl^du na
wydajnosc instalacji, wariantem najbardziej korzystnym jest strona potudniowa dachu,
potudniowo-wschodnia lub potudniowo-zachodnia.
1) przy instalacjach kolektorow i okreslaniu ,,wolnej" powierzchni dachu, nalezy zwrocic uwage.
na takie elementy jak okna dachowe, kominy i/lub inne urzqdzenia usytuowane na dachu.
Ponadto nalezy przeanalizowac, czy w bezposrednim s^siedztwie budynku nie znajduja. sie.
np. wysokie drzewa, lub inne obiekty mog^ce powodowac zacienienie paneli, co moze
wpfywac na znaczne obnizenie sprawnosci instalacji.
j) w przypadku pokrycia dachu eternitem lub braku mozliwosci wykonania instalacji na dachu
z innego wzgle.du (za mata powierzchnia dachu, zacienienie, niekorzystny ka.t pochylenia,
niekorzystne potozenie wolnej polaci dachu wzgl^dem strony potudniowej, itp.), istnieje
mozliwosc wykonania instalacji przy fasadzie budynku, na gruncie lub na budynku gospodarczym (jesli pozwola. na to
warunki techniczne i terenowe).
k) nalezy mice na uwadze, ze w przypadku montazu instalacji na gruncie lub budynku gospodarczym, stawka podatku
VAT wynosi 23%,

2) kotly na biomasf:
w sktad zestawu wchodzi kociot statopalny na biomase. z zasobnikiem zasypowym oraz
niezbe.dna, instalacjq.

3) panclc fotowoltaiczne:
a) w projekcie zostaty przewidziane do realizacji instalacje
o mocy od 2 do 5 kWp sktadaj^ce si^ z falownika, modutu fotowoltaicznego, niezbe.dnego
okablowania, sytemu montazowego, architektury uzupeiniaj^cej.
b)w zaieznosci od wielkosci instalacji, konieczne jest wygospodarowanie na potrzeby zainstalowania urzadzeh
minimum:
-14 m2 powierzchni dachu dla instalacji o mocy 2 kWp,
- 21m2 -/- o mocy 3 kWp,
- 35m2 -/- o mocy 5 kWp.
c) zestaw paneli fotowoltaicznych dobierany jest na podstawie zuzycia energii elektrycznej w roku poprzednim
(rachunki z roku 2016).

3. Potencjalny uczestnik, moze aplikowal o zakup i montaz kilku zrddet energii.

4. Dopuszczalne jest ztozenie tylko jednego zgloszenia na potrzeby jednego budynku mieszkalnego.

5. W zwiqzku z ograniczeniami wprowadzonymi w RPO Wt na lata 2014-2020, istnieje mozliwosc
ubiegania sie. o dofinansowanie na te projekty, w ktorych tqczna moc instalacji z OZE nie przekracza
2MWe/MWth przy energii stonecznej oraz 5 MWth przy energii z biomasy.
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DIatego tez przy kwalifikowaniu do projektu, brana be.dzie pod uwage. ta.czna moc wszystkich instalacji dla danego
rodzaju energii, tak, aby nie przekroczyta ona wartosci granicznych, gdyz wtedy wniosek o dofinansowanie projektu
zostatby odrzucony ze wzgle.dow formalnych i zostatby wykluczony z mozliwosci otrzymania dofinansowania na jego
realizacje..

6. W odniesieniu do powyzszego punktu, nalezy miec na uwadze, ze do projektu moze zostac
zakwalifikowana ograniczona liczba zgtoszeh, a pozostate be^dq znajdowaty sie. na liscie rezerwowej.
Procedure, wyboru uczestnikow opisano w rozdziale VII.

Rozdziat III.

WARUNKI I OGRANICZENIA

1. Instalacje oraz ich efekty niogij bye wykorzy sty wane wylacznie na potrzeby gospodarstwa
domowego.

2. Instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogi) bye wykorzystywane do prowadzenia
dziatalnosci rolniczej, dziatalnosci gospodarczej oraz agroturystyki.

3. Zgtoszenie do projektu montazu instalacji dla budynku istniejacego, lecz bedacego w trakcie
budowy, jest mozliwe, pod warunkiem, ze w dokumentach zgtoszeniowych zadeklarowane zostanie,
ze do 31.08.2018r. wszystkie roboty zostana. zakohczone i zgtoszone do Nadzoru Budowlanego,
a budynek zostanie dopuszczony do uzytkowania (montaz instalacji planowany jest w latach 2018
-2020.

4. Budynek mieszkalny musi posiadac wewne.trzna. instalacje. cieptej i zimniej wody, posiadac dobry
stan techniczny planowanego miejsca montazu instalacji, w tym sprawna. instalacje elektrycznq oraz
wolna. powierzchnie. wewna.trz budynku, umozliwiaja.ca. montaz urza.dzeh. W przypadku, gdy ktorys z warunkow

niniejszego punktu nie jest spetniony, Uczestnik zobowia.zuje sie_ do ich zapewnienia w terminie do 31.08.2018r.

5. Miejsce przewidziane do wykonania montazu instalacji, moze bye zweryfikowane przez osoby

upowaznione przez Gmine. Ostrowek pod ka.tem mozliwosci wykonania instalacji.

6. Ostateczny dobor urza.dzenia, ktore zostanie zainstalowane, dokonany zostanie na podstawie

zweryfikowanych informacji podanych w deklaracji oraz oceny technicznej wykonawcy.

7. W trakcie realizacji projektu oraz okresie trwatosci tj. w ciqgu 5 lat od zatwierdzenia koncowego

wniosku o pfatnosc (przewidywany termin 31.12.2023r.) Uczestnik zobowia^zuje si^ do:

1) wykorzystywania instalacji oraz jej efektow wyta^cznie na potrzeby gospodarstwa domowego;

2) wtasciwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami

technicznymi;

3) niedokonywania zadnych przerobek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Gminy Ostrowek;
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Rozdzial IV.

KOSZTY INSTALACJI

1. Szacunkowy koszt wykonania poszczegolnych instatacji przedstawia sie. naste.puja.co:

- kolektorow stonecznych, do produkcji cieptej wody uzytkowej przyktadowe zestawy:

a) rodzina 1-3 osobowa, zbiornik 2001/2 kolektory, koszt netto 8 500, mieszkahcy 1 275 netto + vat

b) rodzina 4-6 osobowa, zbiornik 3001/3 kolektory, koszt netto 9 500, mieszkahcy 1 425 netto + vat

c) rodzina powyzej 7 os., zbiornik 400L/4 kolektory, koszt netto 11 000, mieszkahcy 1 650 netto + vat

- panel! fotowoltaicznych, do produkcji prqdu, przyktadowe zestawy:

a) 3 kw, 12 paneli, koszt netto 15 500, mieszkahcy 2 325 netto + vat

b} 4 kw, 16 paneli, koszt netto 21 000, mieszkahcy 3 150 netto + vat

c) 5 kw, 20 paneli, koszt netto 25 500, mieszkaricy 3 825 netto + vat

- pieca na biomase.:

a) o mocy 3-20 kw, koszt netto 13 000, mieszkancy 1 950 netto + vat

b) o mocy 7-25 kw, koszt netto 14 000, mieszkancy 2 100 netto + VAT

2. Osoby sktadajqce komplet dokumentow zgloszeniowych do projektu, deklarujq pokrycie naste.puja.cych kosztow:
- do 15% kosztow kwalifikowanych instalacji (koszty netto);

- wartosc podatku VAT od kwoty netto catej instalacji;

- wszystkich niezbe.dnych kosztow niekwalifikowanych (tj. niezbe.dnych do realizacji projektu lecz wykraczajqcych
poza katalog kosztow kwalifikowanych narzucony przez IZ, przez co nie podlegajqcych refundacji w ramach projektu]
zwia.zanych z zakupem i montazem wybranej instalacji wraz z kompletnym osprze.tem na terenie zgtaszanej
nieruchomosci.
- naprawy instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objete gwarancja. (np. uszkodzenie be.da.ce wynikiem
nieprawidtowej eksploatacji).

3. Ostateczne warunki dotycza.ce rozliczeh finansowych zawarte be.ds w umowie wewna.trzprojektowej.

4. Ostateczny katalog kosztow kwalifikowanych zostanie uszczegolowiony po ogtoszeniu konkursu
i opublikowaniu obowia.zuja.cego regulaminu konkursu przez IZ (planowany termin to IV kw. 2017 r.

5. Wysokosc partycypacji uczestnika w kosztach moze ulec zmianie i zostanie ustalona po
przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybor Wykonawcy projektu przez Gmine.
Ostrowek.
6. Ostateczne rozliczenie dofinansowania i wysokosci wMadu wtasnego zostanie dokonane po
zatwierdzeniu kohcowego wniosku o ptatnosc przez IZ.
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Rozdziat V.

OSOBY UPRAWNIONE DO SKLADANIA DOKUMENTOW ZGLOSZENIOWYCH

1. Zgtoszenia o dofinansowanie zakupu i montazu instalacji z zakresu odnawialnych zrodet energii moga. sktadac
wytajcznie osoby f izyczne zamieszkafe na terenie Gminy Ostrowek spetniajqce tqcznie ponizsze warunki:
a) posiadaja.ee prawo do dysponowania nieruchomoscia, (dziatka. wraz z istnieja.cym budynkiem mieszkalnym, dla
ktorego planowany jest montaz instalacji w ramach projektu) potozonq na terenie Gminy Ostrowek, gdzie efekty
realizacji projektu wykorzystywane be.da. wyta.cznie do celow socjalno-bytowych mieszkahcow.
Dopuszczalne formy prawa dysponowania nieruchomosciaj
- wtasnosc - dokumenty zgtoszeniowe podpisuje jedynie wtasciciel;

- wspotwtasnosc - wszyscy wspotwtasciciele muszq podpisac dokumenty zgtoszeniowe. Sytuacja ta dotyczy rowniez
matzeristw nie posiadaja^cych udokumentowanej rozdzielnosci majqtkowej;

- inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomoscia. - dokumenty zgtoszeniowe podpisuja. wszystkie
osoby wskazane w dokumencie, jako posiadajgce na jego podstawie prawo do dysponowania nieruchomoscia..
b} osoby nie posiadaja.ee jakichkolwiek zalegtych (wymagalnych) zobowiqzah finansowych
wobec Gminy Ostrowek z tytutu naleznosci podatkowych, optat za wode., wywoz smieci itp. (dotyczy zobowia.zah
wymagalnych do dnia 30.09.2017 roku, tj. takich, ktorych termin platnosci wypadat do dnia 30.09.2017 roku). Wymog
braku zalegtosci dotyczy wszystkich osob posiadajqcych prawo do dysponowania nieruchomosciq zgtaszana. do
projektu.
Osoby posiadaja.ce zalegtosci w opisywanych ptatnosciach, aby wzia^c udziat w projekcie, muszq uregulowac wskazane
zalegtosci w cia.gu 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia dokumentow zgtoszeniowych do projektu (dzien ich
ztozenia stanowi pierwszy dzieh terminu), w przeciwnym razie zgtoszenie takich osob zostanie wykluczone z udziatu w
projekcie.
-c) dobrowolnie chca.ce wzia_c udziat w projekcie na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie.

2. Osoby ubiegaja.ce sie. o uczestnictwo w projekcie przyjmuja. do wiadomosci, ze wszelkie dane podaja. pod rygorem
odpowiedzialnosci za ztozenie nieprawdziwego oswiadczenia lub zatajenie prawdy.
W przypadku ujawnienia na jakimkolwiek etapie, ze w dokumentach zgtoszeniowych podano nieprawdziwe dane,
zatajono prawd^, dokumenty zostaty podpisane przez osoby nieuprawnione lub gdy brakuje podpisu/podpisow
wszystkich uprawnionych osob, Gmina Ostrowek zastrzega, ze zgtoszenia takie zostang. wykluczone z uczestnictwa w
projekcie, a osoby sktadaja.ce dokumenty zgtoszeniowe zostana. pocia.gnie.te do odpowiedzialnosci, wtym rowniez
obcia.zone kosztami, jakie poniosta Gmina w zwia.zku z bezprawnym uczestnictwem danego uczestnika w procedurze
aplikowania o dofinansowanie i/lub realizacji projektu.

Rozdzial VI.

TERMIN 1 MIEJSCE SKLADANIA DOKUMENTOW ZGLOSZENIOWYCH

1. Nabor zgtoszeh prowadzony be.dzie w terminie od 16.10.2017 do 3I.10.2017r.
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2. Komplet dokumentow zgtoszeniowych w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) nalezy sktadac osobiscie lub za

posrednictwem innej osoby, w Urz^dzie Gminy w Ostrowku w dni robocze w godz. 7.15-15.15.

3. Deklaracje ztozone w inny sposob niz to przewiduje regulamin i/lub poza powyzej okreslonym terminem, nie
beda. rozpatrywane.

RozdzialVII.
WYBOR UCZESTN1KOW

1. W przypadku wi^kszego zainteresowania zakwalifikowaniem sie, do projektu decydowac be^dzie
ilosc otrzymanych punktow, w przypadku gdy zgtoszenia otrzymaja. taka. sama. ilosc punktow
decydowac be.dzie kolejnosc ich ztozenia w miejscu i terminie wskazanym w regulaminie.

2. Osoby, ktore nie zakwalifikuja, si$ do projektu, zostana. zapisane na listQ rezerwowa. i wezms udziat
w projekcie w przypadku rezygnacji osob z listy gtownej lub ich wykluczeniu z udziatu w projekcie
(np. ze wzgl^du na brak wptaty catosci lub cz^sci zaliczki i wktadu wfasnego, braku mozliwosci
montazu instalacji ze wzgl^dow technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia
z uczestnictwa w projekcie).

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie i wyczerpanej listy rezerwowej, uczestnik
sktadajqcy rezygnacje., zobowia.zany jest do wskazania osoby na zastepstwo. W przeciwnym razie
zostanie obcia.zony kosztami, jakie poniosta Gmina Ostrbwek w zwigzku z uczestnictwem
danego Uczestnika w procedurze aplikowania o dofinansowanie i/lub realizacji projektu do
momentu jego rezygnacji.

Rozdzial VIII .

DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWAL1F1KOWANIE DO PROJEKTU

Na etapie aplikowania o zakwalifikowanie do projektu, wymagane jest ztozenie przez potencjalnego Uczestnika
kompletu dokumentow zgtoszeniowych prawidfowo podpisanych przez osoby posiadajqce prawo do dysponowania
nieruchomoscia. {dziatkq wraz z istniejqcym budynkiem mieszkalnym, dla ktorego planowany jest montaz instalacji w
ramach projektu) potozona. na terenie Gminy Ostrowek;
1) wypetnionej deklaracji zgtoszeniowej,
2) wypetnionej ankiety wstepnej doboru instalacji OZE dla wybranego typu instalacji wraz z
oswiadczeniem;
3) potwierdzenie wptaty I20zt 7.a wykonanie inwentaryzacji I okreslenie warunkow technicznych budynkow.
Wplat? nalezy dokonac w kasie Urz?du Gminy w Ostr6wku lub przelewem na rachunek bankowy NR 47 9256 0004

6800015620000060.
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Rozdziat IX.

PROCEDURA CZYNNOSCl DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU DOF1NANSOWAN1A ZE
SRODKOW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA LODZKIEGO NA
LATA 2014-2020 NA REALIZACJE PROJEKTU PRZEZ GMINE OSTROWEK.

1. Po podpisaniu przez Gmine. Ostrowek umowy o dofinansowanie na realizacJQ projektu,
zakwalifikowani do udziatu w projekcie zostanq wezwani do podpisania z Gmina, Ostrowek
umowy wewn^trzprojektowej, dotyczgcej ustalenia wzajemnych zobowigzah stron pod wzgle.dem
organizacyjnym i finansowym, a takze do ztozenia ewentualnych dodatkowych dokumentow
i dopetnienia wszelkich formalnosci w celu prawidtowej realizacji projektu.

2. W ciqgu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy wewnqtrzprojektowej (dzieri podpisania
umowy stanowi pierwszy dzieri terminu), Uczestnik zobowiqzuje sie^ do dokonania wptaty wktadu
wtasnego na konto wskazane przez Gmine. Ostrowek.
Platnosc nalezy dokonac jednorazowo w calosci, bez mozliwosci rozlozenia jej na raty.

3. Niedokonanie przez LJczestnika wplaty w podanym terminie i w okreslonej wysokosci, bedzie
rownoznaczne z rezygnacja z jego udzialu w projekcie i rozwi^zaniem umowy
wewna^rzprojektowej.
4. Osoby znajduj^ce si^ na liscie rezerwowej, wezmq udziat w projekcie w przypadku rezygnacji
osob z listy gtownej lub ich wykluczeniu z udziatu w projekcie (np. ze wzgle.du na brak wptaty catosci lub cz^sci zaliczki
i wktadu wtasnego, braku mozliwosci montazu instalacji ze wzgle.dow
technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

5. Zakwalifikowane instalacje powinny zostac zrealizowane przez Gmine Ostrowek do korica
2019 roku. Termin realizacji projektow zalezy od liczby mieszkaricow, ktorzy przystqpi^ i zostanq
zakwalifikowani do udziatu w projekcie (im wie.cej che.tnych, tym termin realizacji dtuzszy).
6. Zamontowane instalacje przez 5 lat od otrzymania ptatnosci kohcowej be.da_:
• stanowity wtasnosc Gminy Ostrowek i przez ten czas zostana^ uzyczone do bezptatnego
uzytkowania wtascicielom/ uzytkownikom budynkow mieszkalnych. Po pie.ciu latach zostanq
przekazane wtascicielom/ uzytkownikom budynkow mieszkalnych;
• ubezpieczone przez Gmine. Ostrowek;
• obje.te gwarancjq.

Rozdziat X.
ZAtACZNIKI DO REGULAMINU

1. Ankieta wste.pna doboru instalacji OZE;
2. Deklaracja udziatu w projekcie;
3. Umowa uzyczenia.
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Zal^cznik nr 1

ANKIETA WST^PNA DOBORU INSTALACJI OZE

1. Imie i nazwisko:

2. Numer telefonu: Adres email:

3. Adres obiektu:

4. Nr. dziatki: 5. Numer dowodu osobistego:

1
6. Preferowany rodzaj instalacji OZE

D kolektory stoneczne D panele fotowoltaiczne

n piec na biomase^

Wvbrane rodzaie instalacji mozna iaczvc

KOLEKTORY SLONECZNE

1. Liczba osob stale przebywaja^cych w budynku:

2. Roczne zuzycie wody: m3

3. Nose zuzywanego rocznie paliwa: ton/kWh

4. Rodzaj paliwa obecnie uzywanego do podgrzewania wody uzytkowej: ..

5. Proponowane miejsce instalacji kolektorow stonecznych:

Q dach ptaski D elewacja

n dach skosny strona po^udniowa D balkon taras

D dach skosny strona potudniowo-wschodnia

D dach skosny strona potudniowo-zachodnia

6. Pokrycie dachu:

D dachowka: ceramiczna / karpiowka / cementowa D ondulina

D blacha: karpiowka / trapezowa / pteska /profilowana

D gont / papa

' Wybor ten macharakter pogla^dowy i niejest wiajzqcy-Gmina informuje, zedo projektu moga^zostac wlqczone tylko niektore
rodzaje OZE, o czym zainteresowani zostana, poinformowani na spotkaniu informacyjnym z mieszkaricami

I
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7. Planowane miejsce na podgrzewacz solarny:

D kottowania, D ocieplone poddasze

D pomieszczenie gospodarcze D pomieszczenie mieszkalne

8. Wymiary pomieszczenia na podgrzewacz solarny: szerokosc dlugosd wysokosc

9. Szerokosc drzwi pomieszczenia przygotowanego na podgrzewacz solarny: , m

10. Czy w pomieszczeniu, gdzie bedzie znajdowaf sie zbiornik c.w.u. doprowadzony jest pra^d?

D Tak D Nie

11. Czy w pomieszczeniu, gdzie bedzie znajdowat si§ zbiornik c.w.u., jest mozliwosc podta_czenia si§ do cieplej i
zimnej wody uzytkowej?

D Tak D Nie - podac szacunkowa, odlegtosc m

12. Czy obecnie na instalacji jest zamontowany reduktor cisnienia?

D tak D me

13. Czy istnieje instalacja odgromowa w budynku?

D tak D nie

14. lstnieja_ce zrodto ciepta dla podgrzania cieptej wody uzytkowej:

Q kociot gazowy 1-funkcyjny z wolnostoja^cym zasobnikiem D kociot gazowy 2-funkcyjny

D kocioJ gazowy 1-funkcyjny ze zintegrowanym zasobnikiem D kociot gazowy gaz ziemny / plynny

D kociot na paliwo state w^giel D kociot na paliwo state opalany biomasa,

D kocio^ olejowy D przeptywowy podgrzewacz wody

n pojemnosciowy podgrzewacz wody
15- Miejsce montazu:

D Dom mieszkalny
lub

D Budynek gospodarczy (pod warunkiem dopuszczenia montazu na budynkach gospodarczych)

PANELE FOTOWOUTAICZNE

1. Moc umowna (przyta.czeniowa)2

Zuzycie energij elektrycznej w gospodarstwie domowym na podstawie rachunkow za energip elektryczn^ 2016 r.

Wyszczegdlntenie

Styczeh

Zuzycie w okresach rozliczeniowych w 2016 r.

Zuzycie rzeczywiste [kWh] Zuzycie prognozowane [kWh]

" Moc umowna wynika z podpisanej umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego orazjest wyrazona w [kW]. Cz?sto wyst?puje
w fakturach za energi? elektrycznq pod pozycj^ ,,moc umowna" lub w pozycji ,,ilo$c" przy optacie sieciowej state] lub przy oplacie
przejsciowej

Zuzycie prosz? podac na poszczegolne okresy obliczeniowe (miesi?czne, dwumiesi^czne, kwartalne, roczne)
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Luty

Marzec

Kwiecieh

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpieh

Wrzesieri

Pazdziernik

*Listopad

Grudzieri

Razem w roku

Lub zateiczyc rachunki za rok 2016

2. Proponowane miejsce instalacji panel! fotowoltaicznych

D dach pJaski D elewacja

D dach skosny strona potudniowa D balkon taras

D dach skosny strona potudniowo-wschodnia

D dach skosny strona potudniowo-zachodnia

3. Pokrycie dachu:

D dachowka: ceramiczna / karpiowka / cementowa D ondulina

D blacha: karpiowka / trapezowa / ptaska /profilowana

D gont / papa

4. Miejsce montazu:

D Dom mieszkalny
lub

D Budynek gospodarczy (pod warunkiem dopuszczenia montazu na budynkach gospodarczych)

KOCIOL NA BIOMASE

1. Powierzchnia / kubatura domu: m2/ md

2. I lose zuzywanego rocznie paliwa: ton

3. Moc istnieja^cego kotia: kW

4. Rodzaj paliwa obecnie uzywanego do podgrzewania wody uzytkowej:

5. Rodzaj paliwa obecnie uzywanego do ogrzewania domu:
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6. Wymiary kottowni lub miejsca przeznaczonego na kociol:

7. Czy koclot grzeje ciepta_ wod§ uzytkow$?

D tak

szerokosc cHugo£c wysokosc

D nie

DATA I CZYTELNY PODPIS BENEFICJENTA

Njniejszym wyrazam zgode. na przetwarzanie danych osobowycn zawartych w niniejszej ankiecie na potrzeby prawidtowej realizacji projektu zgodnie

z ustawa, zdnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922).
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Zatacznik Nr 2

DEKLARACJA UDZIALU W PROJEKCIE
POLEGAJ4CYM NA

montazu i instalacji Odnawialnych Zrodel Energii w Gminie Ostrowek

Ja, nizej podpisany/a/ni1

(imie i nazwisko)
zamieszkaly/a w

(miejscowosc, kod, ulica, nr domu)
PESEL nr dowodu osob wydany
przez , posiadaja^c prawo do dysponowania
nieruchomoscia^ napodstawie : wiasnosci/wspotwtasnosci/najmu/uzyczenia/inne
(jakie)
zlokalizowanej na: nr dziaiki obrejs nr ksi^gi
wieczystej
nr telefonu adres e-mai 1

Deklaruj^ niniejszym wole^ uczestniczenia w projekcie polegaja^cym na montazu instalacji OZE tj.
kolektorow slonecznych/piecow na biomasey/paneli fotowoltaicznych3 dla budynku, w ktorym zamieszkuj^ i
do ktorego posiadam tytul prawny.
Projekt b^dzie realizowany przez ( . n i i i K Ostrowek w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze
srodkow pochodz^cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa TV Gospodarka
niskoemisyjna, Dzialanie IV.l Odnawialne zrodla energii (OZE).
Niniejszym wyrazam wole poniesienia kosztow zakupu i instalacji wybranych instalacji OZE na dachu
budynku, elewacji, gruncie wraz z urzqdzeniami niezbednymi do funkcjonowania instalacji OZE w
takiej czesci, w jakiej przewidziany bed/Jo ud/ial srodkow wlasnych przy realizacji projektu oraz
kosztow opracowania dokumentacji aplikacyjnej, technicznej i nadzoru inwestorskiego. Wst^pnie
koszt okreslony zostat w wysokosci szacunkowej w zaleznosci od wielkosci, wartosci zamontowanej
instalacji oraz podatku VAT:
1. Montaz kolektorow slonecznych - ok. 2000-2500 dla VAT 8%

3200-4200 dla VAT 23%

1 W przypadku wspolwtasnosci prosz? podac dane wszystkich wspolwlascicieli
2 Niewlasciwe skreslic
3 Niepotrzebne skreslic
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2. Montaz paneli fotowoltaicznych - ok. 3600-5900 dla VAT 8%
5900-10000 dla VAT 23%

3. Montaz kotlow na biomasg - ok. 2100-2250 dla VAT 8%
Wartosc dofinansowania mo/c wyniesc do 85% wartosci poniesionych kosztow kwalifikowanych.

Oswiadczam, ze w przypadku uzyskania dofinansowania tego projektu, zobowi^zuje si£ do wplacenia
kwoty udziatu wlasnego na wskazane przez Gmine, wyodr^bnione konto bankowe, w celu realizacji
tego projektu oraz do podpisania umowy nieodplatnego uzyczenia czesci nieruchomosci dla potrzeb
montazu instalacji OZE. Tym samym udzielam Gminie prawa do dysponowania nieruchomosciq na
cele realizacji niniejszego projektu w celu zlozenia stosownego oswiadczenia na etapie sktadania
wniosku
0 dofmansowanie. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wylqcznie do celow realizacji
niniejszego projektu zarowno na etapie ubiegania sie o dofinansowanie jak
1 w przypadku jego pozyskania.

Jednoczesnie informuj?, ze wyrazam zgod? na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych dla
potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawq. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016, poz. 922.).

(data, miejscowosc) {czytelny podpis)

Pelnomocnictwo4:

Niniejszym jako wspohvlasciciel/e nieruchomosci wymienionej w deklaracji udzialu w projekcie, na ktorej
zamontowane zostana. wybrane instalacje OZE udzielam/y pelnomocnictwa Panu/i

" do reprezentowania wszystkich wspohvtascicieli w caiym procesie
realizacji projektu.

(data, miejscowosc) (czytelny podpis)

4 Dotyczy wspolwtasnosci

Turek5 Podac imi§ i nazwisko
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UMOWA UZYCZENIA

zawarta w dniu 2017 r. w pomi^dzy: Gminq
Ostrowek, 97 - 311 Ostrowek, Ostrowek 115, NIP-832-19-65-142, reprezentowana^ przez
Ryszarda Turka - Wqjta Gminy Ostrowek przy kontrasygnacie Anny Walaszczyk - Skarhnika
Gminy Ostrowek, zwanq w dalszej tresci umowy ,,Biora^cym do uzywania", a

1 . Panem/Paniq zam

Nr domu legitymujqcym/c^ si$ dowodem osobistym nr

wydanym przez , PESEL.

2. Panem/Paniq zam

Nr domu legitymuja^cym/cq. si$ dowodem osobistym nr....

wydanym przez , PESEL.

3. Panem/Paniq zam

Nr domu legitymuj^cym/c^ si? dowodem osobistym nr.

wydanym przez , PESEL ,
zwanym/zwanymi w dalszej tresci umowy ,,Uzyczajqcym", o nast^puj^cej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest uzyczenie nieruchomosci i okreslenie warunkow korzystania

z uzyczonej nieruchomosci na potrzeby realizacji projektu ,,Odnawialne Zrodla Energii dla

mieszkancow Gminy Ostrowek" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Lodzkiego na Iata2014 - 2020, Dziatanie 4.1, Odnawialne zrodlaenergii.

§ 2. Przedmiot uzyczenia

1. Uzyczajqcy oswiadcza, ze jest wlascicielem/wspolwtascicielem/uzytkownikiem

wieczystym i posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia. oznaczona^ w ewidencji

gruntowjako dzialkao nr ewidencyjnym znajduja,c^ sie w miejscowosci

, zabudowanq budynkiem mieszkalnym oznacz.onym numerem



Zalqcznik Nr 3

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

promuic

tbdzkie
Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionainego

porza,dkowym i wynika to z dokumentow potwierdzaj^cych powyzsze prawo do

dysponowania ww. nieruchomoscia^ ztozonych wraz z formularzem zgtoszeniowym do

projektu.

2. Uzyczajacy uzycza i oddaje a Bion|cy do uzywania przyjmuje do bezplatnego uzywania

czesc nieruchomosci, o ktorej mowa w ust. 1 tj. cze^c dachu lub sciany oraz cz?sc

wewnetrzna^ budynku mieszkalnego/gospodarczego lub grunt o powierzchni niezbednej do

zainstalowania instalacji fotowoltaicznej/instalacji kolektorow slonecznych/kotla na biomase i

jej prawidlowego funkcjonowania, z przeznaczeniem na realizacje_ projektu, o ktorym mowa

w § 1.

3. Uzyczajqcy wyraza zgod^ na udost^pnienie Biorqcemu do uzywania lub osobom przez

niego wskazanym, nieruchomosc o ktorej mowa w ust. 1 w celu przeprowadzenia

niezb^dnych prac zwi^zanych z realizacj^. inwestycji.

4. Uzyczaj^cy w czasie trwania niniejszej umowy zapewni Bior^cemu do uzywania lub

osobom przez niego wskazanym dostep do zainstalowanych urza^dzeri.

5. Wydanie przedmiotu uzyczenia nastaj>i w dniu podpisania umowy pomiedzy Gmina.

Ostrowek a Wykonawc^ instalacji wytonionym w drodze post^powania o udzielenie

zamowienia publicznego.

6. Stan przedmiotu uzyczenia zostanie potwierdzony protokotem przekazania spisanym

pomiedzy Uzyczajqcym, a wykonawc^ instalacji fotowoltaicznej/instalacji kolektorow

stonecznych/kotla na biomas^ przed jego montazem.

§ 3. Cel uzyczenia

Bioracy do uzywania zapewnia, ze:

1) B?dzie uzywat przedmiotu uzyczenia zgodnie zjego przeznaczeniem.

2) Bez zgody Uzyczajqcego nie odda przedmiotu uzyczenia w uzyczenie osobie trzeciej.

§ 4. Okres uzyczenia
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1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dniajej podpisania do uptywu 5 lat od dnia

zatwierdzenia koncowego wniosku o ptatnosc z realizacji projektu okreslonego w § 1.

2. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu niniejsza umowa ulega

automatycznemu przedtuzeniu do uplywu 5 lat od dnia zatwierdzenia koncowego wniosku o

platnosc z realizacji projektu okreslonego w § 1.

3. Uzyczaja^cy w przypadku zbycia nieruchomosci, zobowiajzany jest poinformowania

nabywcy lub nastepcy prawnego o obowia.zkach wynikaj^cych z niniejszej umowy.

§ 5. Warunki rozwiazania umowy

1. Umowa uzyczenia ulega rozwiazaniu ze skutkiem natychmiastowym w nastepuj^cych

przypadkach:

a) gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofmansowanie projektu okreslonego w § 1,

b) rozwiazania umowy dotycz^cej zobowiazan organizacyjnych i fmansowych zwiazanych z

montazem i eksploatacjq. instalacji, o ktorych mowa w projekcie zawartej pomi^dzy tymi

samymi stronami.

c) w przypadku rozwiajzania niniejszej umowy przez Uzyczaj^cego, Uzyczajqcy

zobowi^zany jest do zaplaty kary w wysokosci nakladow poniesionych przez Bioracego do

uzywania wg zasad okreslonych w umowie dotycza^cej zobowiazan organizacyjnych i

fmansowych zwiazanych z montazem i eksploatacj^ instalacji, o ktorych mowa w projekcie

zawartej pomi^dzy tymi samymi stronami.

d) w przypadku zbycia nieruchomosci, jesli nabywca lub nast^pca prawny nie wstapi w prawa

strony niniejszej umowy.

§ 6. Zwrot przedmiotu uzyczenia
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1. Po zakoiiczeniu umowy u/>czenia, Bior^cy do uzywania zobowi^zany jest zwrocic

przedmiot uzyczenia w stanie niepogorszonym bez dodatkowego wezwania ze strony

Uzyczajjjcego,

2. Przekazanie przedmiotu uzyczenia zostanie potwierdzone protokolem odbioru podpisanym

przez strony niniejszej umowy.

3. Bior^cy do uzywania nie ponosi odpowiedzialnosci za zuzycie przedmiotu uzyczenia

b^d^ce nastepstwem uzywania przez Uzyczaja^cego lub czynnikow niezaleznych od Biora^cego

do uzywania.

4. Wraz ze zwrotem przedmiotu uzyczenia Biora^cy do uzywania dokona przekazania

Uzyczaja_cemu zamontowanej instalacji za pomoca^ protokotu zdawczo-odbiorczego.

§ 7. Zmiana umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagaja. formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 8. Postanowienia koncowe

1. Do spraw nieuregulowanych niniejsz^ umowa^zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Umowe sporz^dzono w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

Uzyczajqcy

Biora^cy w uzyczenie

(Gmina Ostrowek)

1*8$ szard Turek


