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Zarzqdzenie Nr 534/1g

Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 10 pa2dziernika 2019 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czeruvionce-Leszczynach

w sprawie przyjqcia regulaminu udzielania dotacli celowej projektu grantowego
pn.: ,,Zakup i monta2 urzqdzef wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla energii

w Czerwionce-Leszczynach" ze Srodk6w Unii Europejskiej i budietu paristwa
za po5rednictwem bud2etu Gminy i Miasta Czeruyionka-Leszczyny na zadanie

polegajqce na instalacji odnawialnych 2r6del energii ze Srodk5w pochodzqcych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego nalala 20'14-2020,w ramaCh osi
priorytetowej lV EfektywnoS6 energetyczna, odnawialne 2r6dla energii i gospodarka

niskoemisyjna, Dzialania 4.'l Odnawialne2r6dla energii, Poddzialania 4.1.3
Odnawialne 2r6dla energii - konkurs

Na podstawie art. 30 ust.'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzedzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22019r., poz. 506 zezm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i4 ustawy zdnia24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2O19r., poz.688 ze zm.\,
w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach
z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radq dzialalnoSci pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdovtymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz.Urz.
Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888)

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
1. Przeprowadzic konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjgcia regulaminu udzielania
dotacji celowej projektu grantowego pn.t ,,Zakup i montaz urzqdzen
wykorzystujqcych odnawialne 2rodla energii w Czerwionce-Leszczynach"
ze Srodk6w Unii Europejskiej i bud2etu paristwa za poSrednictwem bud2etu Gminy
i Miasta Czenvionka-Leszczyny na zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych
zr6del energii ze Srodk6w pochodzqcych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Slqskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej lV EfektywnoS6
energetyczna, odnawialne 2rodla energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 4.1
Odnawialne zr6dla energii, Poddzialania 4.1 .3 Odnawialne 2r6dla energii - konkurs.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 11 do 17 pa2dziernika 2019r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sA organizacje pozarzqdowe

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688
ze zm.).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly molna zglaszae
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,



ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny),
2) pocflq elektronicznq na adres email : zko.os@czerwionka-leszczyny. pl,

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 3243 11 760
W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.22019 r. poz. 688 ze
zm.), konsultacje mogq mie6 formg bezpoSredniego, otvvartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Udzielanie wyjaSniei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu

uchwaly naleZy do kompetencji Naczelnika Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska.

s2

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wtasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Zarzqdzania i Ochrony
Srodowiska.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Prciekt

z dfia l0 paitdziemika 2019 r.
Zalw ierdzony pnez

UCIIWAI,A NR.
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia .................... 2019 r.

w spnwie przyjgcia reguhminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: Zakup i monta,
urzqdzei wykorzystuj{cych odnawialne Zr6dla energii w Czerwionce-Leszczynach ze 6rodk6w Unii

Europejskiej i budZetu peistwa za po6rednictwem budretu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny na
zadanie polegajqce na instahcji odnawialnych lr6del energii ze Srodk6w pochodzQcych z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramacb Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Slqskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorltetow€j IV Efektyrvno5t energetycznr, odnawialne

ir6dla energii i gospodarka triskoemisyjna, Dzialania 4.1 Odnrwialne ir6dla energii, Poddzialsnir 4.1.3
Odnawialne fr6dla energii - konkurs

Na podstawie art.l8 ust.2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie grrinnym (tj. Dz.U.
22019r,, poz,506 ze zm.) w zwiqzku z an',400a ust.l pkt2l oraz art.403 ust.2, 4i5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2019 t., poz. 1396 ze zln.), w celu ograniczenia
emisji zanieczyszczeh oraz ograniczenia emisji innych substancji stanowiqcych o przekoczedu standard6w
jakoSci powietrza na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny,

Rada Miejska w Czerwionce.Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Przyjmuje sig regulamin udzielania dotaji w projekcie grantowym pn.: Zakup i montaZ urz4dzef
wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla energii w Czenvionce-Leszcqnach i przekazania osobom fizycznym
dotacji ze Srodk6w Unii Europejskiej i budzetu paistwa za posrednictwem bud2etu Gminy i Miasta
Czendonka-Leszczyny na zadanie polegajqce na instalacji odnawialnych 2r6del energii ze 6rodk6w
pochodz4cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progamu
Operacyjnego Wojew6dzwa SQskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV Efektywno66
energetycma, odnawialne ir6dla energii igospodarka niskoernisyjna, Dzialania 4.1 Odnawialne 2r6dla energii,
Poddzialania 4.1 .3 Odnawialne 2r6dla energii - konkurs, w brzmieniu okre6lonym w zal4czniku do niniejszej
uchwaly.

$ 2. Srodki finansowe przer\aczone na u&ielanie dotacji pochodzi6 bQdq z budzetu Unii Europejskiej
i budzetu parlstwa w ramach projektu pn.: Zakup i monta2 urz4dzei wykorzysojacych odnawialne ir6dla
energii w Czerwionce-Leszczynach.

$ 3. Uchwala ma zastosowanie do wniosk6w zlo2onych podczas naboru przeprowadzonego w roku 2018.

$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmishzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

$ 5. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

,rL
Miasta
-L€szczyrry

iszarski

BU
(jmin

Czeruri(]



I mmt r Hi,tlo'*"o / Slqskie. 'ffiffiffi E
Z 4cznik

do Uchwaly nr ....

Rady Miejskiej w Czerwionce'Leszczynrch

REGULAMIN

udzielania dofinansowania w postaci refundacji koszt6w poniesionych na zakup i budowg lub

przebudowg mitroinstalacji odnawialnych ir6del energii: pomp ciepla do c.w.u., pomp ciepla

do c.o i c.w.u., instalacji fotowoltaicznych i instalacji solamych na terenie Gminy i Miasta

Czerwionka - Leszczyny w ramach projektu pn. ,Zakup i montaz urz4&ar wykorzystujqcych

odnawialne ir6dla energii w Czerwionce-Leszczynach" dofinansowanego ze 6rodk6w

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztrva SQskiego na laa 2014-2020, Osi

priorytetowej IV Efektywno66 energetyczna, odnawialne 2r6dla energii i gospodarka

niskoonisyjna, Dzialanie 4.1 Odnawialne tr6dla energii, Poddzialanie 4.1.3 Odnawialne

2r6dla energii - konkurs, realizowanego w formule grantowej.

Czerwionka-Leszcryny, paLdziernik 2019 r.
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Zasady dotyczqce odzyskiwania grant6w w przypadku ich wykotzystania niezgodnie

z celami projektu grantowego, naruszenia trwaloici projektu......................

zasady dotyczqce systemu monitorowania i kontroli Grantobiorc6w
(w tym w okresie trwaloici).......................... .....19

Zasady dotyczqce informacji i promocji Projektu................ ....................................23
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$1

Definicje

Gmina - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszc4my.

Projekt - finansowany ze 6rodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV Efektywno6i

snergetyczna, odnawialne 2r6dla energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 4.1

Odnawialne 2r6dla energii, Poddzialanie 4.1.3 Odnawialne zr6dla energii - konkurs,

projekt pn. ,lakup i monta2 wzadzeh wykorzystujqcych odnawialne ir6dla energii

w Czerwionce-Leszc4mach", realizowany przez Gming.

3. Wnioskodawca - wla6cicieVwsp6lwlaSciciel budynku mieszkalnego

lub niemieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy, bgd4cy osobq fizycznq, kt6ry

zlo2yl wniosek.

Wniosek - pisemna deklaracja uczestnictwa w Projekcie zawieraj4ca oSwiadczenia

wskazane w Regulaminie, skladana przez Wnioskodawcg, zgodnie ze wzorem

slanowi4cym zalqcznik nr I do niniejszego regulaminu.

Grant - bezzwrotne 6rodki finansowe udzielone Grantobiorcy przez Grantodawcp

na podstawie umowy o powierzeniu grantu na realizacjg inwestycji, zgodnie

z zasadami pr4'jgrymi w niniejszym Regulaminie oraz oke5lonymi w Regulaminie

konkursu RPSL.M.0I.03-IZ.0l-24-199/1't w ramach Regionalnego programu

Operacyjnego Wojew6dztwa SQskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV
Efektywno6i energetyczna, odnawialne 2r6dla energii i gospodarka niskoernisyjna,

Dzialanie 4. I Odnawialne zr6dla energii, Pod&ialanie 4. I .3 Odnawialn e Lrldla

energii - konkurs.

Grantodawca - Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny udzielaj4ca g,mt6w

na realizacjg inwestycji przez Grantobiorc6w.

Grantobiorca - Wnioskodawca, kt6ry spelnil warunki okre6lone w Regulaminie

i zostal ujgty na li6cie inwestycji zakwalifikowanych do realizacji, z zastzeLeniem

przepisu $ 4 ust. 12.

7.

Id: DIACBDEC-47BF-4C85-8BEl-35D3E8D3006F. projekr Strona 3
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8. Inwestycja - zakup i budowa lub przebudowa instalacji OZE w postaci pompy ciepla

do c.w.u., pompy ciepla do c.o. i c.w.u., instalacji solamej lub instalacji

fotowoltaicznej, gdzie przebudowa rozumiana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. Z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) jako

wykonywanie rob6t budowlanych, w uyniku kt6rych nastgpuje zmiana parametr6w

uzytkowych lub technicznych istniejqcego obiektu budowlanego, z wyjqtkiem

charakterystycznych parametrdw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko56,

dlugo56, szeroko36.

9. c.w.u. - ciepla woda u2ytkowa.

10. c.o. - centralne ogrzewanie.

11. OZE - Odnawialne ir6dla energii.

12. Instalacja OZE - milrohstalacja odnawialnego 2r6dla energii o l4cznej mocy

zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 40 kW, przylqczona do sieci

elektroenergetycznej o napigciu znamionowym ni2szym niZ ll0 kV lub o mocy

osiqgalnej cieplnej w skojarzadu nie wigkszej niz 120 kW, w postaci pompy ciepla,

instalacji solamej oraz instalacji fotowoltaicznej.

13. Wykonawca - przedsigbiorca prowadz4cy dzialalno66 gospodarczq w zakresie

montazu instalacji OZE, ktoremu Grantobiorca powierzy budowg lub przebudowg

instalacji OZE, kt6ry posiada uprawnienia instalatora instalacji OZE odpowiedniej

specjalno6ci.

14. Budynek mieszkalny - budynek wolnostoj4cy albo w zabudowie blihriaczej,

szeregowej, sfu2qcy zaspokajaniu potzeb mieszkalnych, stanowiqcy konstrukcyjnie

samodzieln4 calo66, polo2ony na terenie Gminy, dla kt6rego zasilania przeznaczona

bgdzie instalacja OZE.

15. Budynek niemieszkalny - budynek gospodarczy, garaz wolnostojqcy, altana

ogrodowa, budynek inwentarski, na kt6rym moZe by6 zamontowana instalacja OZE

produkuj4ca energig ciepln4 lub elektrycznq na pot-zeby budynku mieszkalnego

zgloszonego do udzialu w Projekcie.

ld: Dl ACBDEC-478F4C85-8BE l -35D388D3006F. Projekt Strona 4
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15. Uproszczony audyt - dokument wykonany na zlecenie Wnioskodawcy zgodnie

z wymaganiami okre6lonymi w zalqczniku nr 2 do niniejszego Regulaminu

i sporz4dzony oraz podpisany przez osobg z uprawnieniami instalatora instalacji OZE

wydanymi przez Urzqd Dozoru Technicznego .

17. Trwalo56 Projektu - czas, w kt6rym Grantobiorca zobowiqzany jest do utrzymywania

instalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznyrrL

obejmujqcy okes 5 lat od dnia zakoriczenia realizacji Projektu przez Gming tj. od dnia

wplywu ostatniej transzy dofmansowania na. fzecz Grantodawcy, o kt6rym

Grantobiorcy zostanq powiadomieni pisemnie.

18. IOK - inst5rtucja organizujqca konkurs, do kt6rej zlozony zosrrnie wniosek

o dofinansowanie opracowany przez Gming.

19. IZ - instytucj a zxz4dzajqcao kt6ra przygotowuje progmm operacfny, zarz4dza m

oraz nadzoruje jego realizacjg oraz kt6ra w imieniu Wojew6dztwa Sl4skiego zawiera

z Gmin4 umowg o dofinansowanie Projektu.

20. Podmiot wykluczony - Wnioskodawca, kt6ry zgodnie z art. 207 ust 4 ustawy z doia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 22019 r., poz. 869 ze zrn.) jest

wykluczony z mo2liwoSci ubiegania sig o dofmansowanie z u&ialern Srodk6w

europejskich.

21. Wydatki kwalifikowalne - to wydatki spehiajqce kryteria zgodne z Wytycznymi

w zahesie kwalifikowalno6ci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnoSci na lata

2014-2020; wytycznymi zawartymi w Pruewodniku dla beneficjent6w EFRR RPO

WSL 2014-2020 otaz Zasadami w zahesie kwalif*owania wydatk6w

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Sl4skiego na lata 2014'2020 - formula gmntov/a i jako

takie kwalifikuj4ce sig do objgcia dofinansowaniem na zasadach okreSlonych

niniejsrym Regulaminem. Dokumenty dostgpne sq na stronie konkursu

nr RPSL.04.0l .03-lZ.0l-24-199ll7 pod adresem http://rpo.slaskie.ol/lsi/nabor/255 .

Id: DIACBDEC4TBF-4C85.88E1 -35D3E8D3006F. Projekt Shona 5
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22. Wydatki niekwalifrkowalne - to wydatki niespelniajqce kryteri6w postawionych

wydatkom kwalifikowalnym i jako takie niekwalifikujqce sig do objgcia

dofinansowaniem, a tym samym konieczne do poniesienia przez Grantobiorcg

we wlasnym zakresie.

23. Inspektor nadzoru - upowazniony przez Gming przedstawiciel Grantodawcy,

posiadajqcy uprawnienia inspektora nadzoru, prowadz4cy nadz6r nad inwestycjami

w ramach projektu ,lakup i monta2 urzqdzei wykorzystujqcych odnawialne ir6dla energii

w Czerwionce-Leszczynach", wybrany przez Gming w trybie ustawy Prawo zam6wieri

publicznych.

24. Wydatek poniesiony w spos6b oszczgdny - wydatek niezawyZony w stosunku

do Srednich cen i stawek rynkowych i spelniaj4cy wymogi uzyskiwania najlepszych

efekt6w z danych naklad6w.

25. Wydatek poniesiony w spos6b racjonalny - wydatek, kt6ry o&wierciedla optymalny

pod wzglgdem ekonomicznym i technicznym spos6b realizacji inwestycji.

$2

Cel i zasady realizacji Projektu

Niniejszy Regulamin jest zgodny z tre6ciq Regulaminu konkursu nr RPSL.M.0l.03-

lz.0l-24-l99ll7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dznra

Sqskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywno66 energetyczna,

odnawialne zr6dla energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialanie 4.1 Odnawialne

irodla energii, Poddzialanie 4. 1.3 Odnawialne zr6dla energii - konkurs.

Celem Projektu jest zwigkszenie na terenie Gminy produkcji energii elektrycznej

i cieplnej z OZE, poprzez budowg lub przebudowg instalacji OZE, co przyczyni sig

do zmniejszenia emisji gaz6w cieplamianych i poprawy jako6ci powieEza.

Projekt polega na udzielaniu Grantobiorcom grant6w na zakup i budowg

lub przebudowg instalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niernieszkalnych

znajduj4cych sig na terenie Gminy.

Id: Dl ACBDEC-478F4C85-8BE 1 -35D3E8D3006F. Projeh Shona 6
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4. Projekt b$zie realizowany na podstawie zawartej przez Gming umowy

o dofinansowanie Projektu ze Srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztrra Slqskiego na larta 2014-2020.

5. Realizacja Projektu pod warunkiem, o kt6rym mowa w ust. 4 zostala zaplanowana

na lata 2019-2021.

6. Regulamin okreSla procedury realizacji projektu, takie jak:

l) kryteria wyboru Grantobiorc6w;

2) tyb aplikowania o granty;

3) informacje o przemaczpniu grant6w;

a) informacje o trybie rozliczania i wyplacania gant6w, w fym zakres wymaganej

od Grantobiorcy dokumentacji oraz spos6b jej weryfikacji;

5) zasady dotyczqce odryskiwania grant6w w przypadku ich wykorzystania

niezgodnie z celami projektu grantowego, naruszenia trwaloSci projektu;

6) zasady dotyczqce systemu monitorowania i kontroli Grantobiorc6w (w tym

w okesie trwaloSci);

7) zasady dotyczQce informacji i promocji Projektu;

8) zasady sprawozdawania pomocy publicznej (udzielonej Granlobiorcom);

9) podatek VAT w Projekcie;

l0) zasady przetwarzania danych osobowych w Projekcie.

7. Na wszystkich etapach realizacji Projektu Gmina b$zie kontaktowala sig

z Grantobiorcami w formie pisemnej za po3rednictwem list6w poleconych

za zwrotrym potwierdzeniem odbioru.

8. Grantodawca w pr4ryadku kierowania wezwari, pytan i uwag w ramach realizacji

Projektu tzraje za r6wnorzgdnq korespondencjg dokonywanq za pomocq: poczty
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elektronicznej, telefonu oraz przesylek kierowanych za po6rednictwem wybranego

operatora pocztowego.

9. Wszystkie dokumenty skladane przez Wnioskodawca/Grantobiorca na podstawie

niniejszego Regulaminu powinny byt zloilone w formie oryginal6w lub kopii

potwier&onych na ka:2dej stronie za zgodno66 z oryginalem, oraz podpisane i trwale

spigte.

10. Gmina dopuszcza mo2liwo56 wprowa&ania zmian do niniejszego Regulaminu,

o kt6rych bgdzie informowala poprzez publikacjg zmian na stronie intemetowej

www.czerwionka-leszcz),ny.pVoze oraz w Biulet)'nie Informacji Publicznej.

s3

Kryteria udzialu w Projekcie i wyboru Grantobiorc6w

Krvteria udzialu w Proiekcie:

1, Grantobiorc4 mo2e by6 osoba fizyczna zamieszkala na terenie Gminy

posiadajqca prawo wlasnoSci lub wsp6lwlasnoSci budynku mieszkalnego

lub niemieszkalnego (eZeli instalacja OZE ma zosta6 zabudowana

na budynku niemieszkalnym), kt6ra udokumentuje prawo wlasno6ci poprzez

przedlo2enie aktualnego aktu notarialnego lub odpisu z ksiggi wieczystej

lub innego dokumentu potwierdzajqcego prawo wlasnoSci.

2. W przypadku istnienia wsp6hvlasnoSci budynku wskazanego we wniosku,

wszyscy wsp6hvla5ciciele u&ielajq Wnioskodawcy pisemnego zezwolenia

na udzial w Projekcie, zgodnego ze wzorem wskazanym w zalqczniku

m 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Budynek wskazany we wniosku przez Wnioskodawcg do budowy

lub przebudowy instalacji OZE musi miec uregulowany stan prawny, w tym

w szczeg6lnoSci zakoiczone postgpowania spadkowe.

4. Wnioskodawca oraz wsp6hvla6ciciele budynku wskazanego we wniosku

na dziefi podpisania umowy o powierzenie grantu nie mogq posiadad
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jakichkolwiek zaleglych zobowi4zan finansowych wobec Gminy z tytufu

nale2no6ci podatkowych oraz z tytulu oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi wnoszonymi na tzecz Gminy a tak2e z En*u nale2no6ci

cywilnoprawnych.

Wnioskodawcy prowadzqcy dzialalnoSd gospodarczq w budynku wskazanym

we wniosku, w kt6rym czg66 powierzchni wydzielona jest na prowadzenie

dzialalno6ci gospodarczej s4 uykluczori z mo2liwo5ci korzystania z Projektu,

chyba 2e na potrzeby prowadzonej &ialalnoSci zamontowany zostal osobny

licznik (podlicznik), umo2liwiajqcy dokladne roz&ielenie medi6w (energii

elektrycznej, cieplej wody) na cele socjalno-byowe i cele prowadzonej

dzialalno6ci gospodarczej, z zastzeZeniem ust. 6.

Je2eli w budynku wskazanym we wniosku przez Wnioskodawca zostala

zarejestowana dzialalno66 gospodarcza, ale nie sq rczliczane media (w tym

m.in. energia elekryczna, cieplo) na cele prowadzenia tej &ialalno6ci,

to w takim budynku nie stwierdza sig prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej

- w zotiqz.lcu z powy2szym nie jest on wykluczony z dofinansowania,

W przypadku prowadzenia w budynku mieszkalnym wskazanym we wniosku

wigcej niz jednego gospodarstwa domowego dla mo2liwofui udzialu

w Projekcie konieczne jest prawne wydzielenie w tym budynku odrgbnych

lokali dla ka2dego z prowadzonych gospodarstw domowych.

Grantobiorca nie moZe podlega6 wykluczeniu, o kt6rym mowa w art. 207

ustawy o finansach publicznych, na okoliczno66 czego jest zobowiqzany

zloLyt o9wiadczerie zawarte we wniosku.

Dach budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, na kt6rym bgdzie

montowana instalacja OZE, nie moZe by6 pokryty azbestem. Wnioskodawca

mole wzi4t, udzial w Projekcie pod warunkiern zlo2;enia wraz z wnioskiem

zobowiqzania do usunigcia azbestu najp62niej w terminie 6 miesigcy

od momentu poinformowania go przez Gming. 2e zawarla umowg

o dofinansowanie z lZ.

7.

9.

ld: D I ACBDEC-4?BF-4C85-8BE I -35D3E8D30O6F. Projek Strona 9



i[$'fu r HF#',,*' / SlEskie. 'S"ffiffi E
10. Budynek bgd4cy w takcie budowy moZe zosta6 zgloszony do Projektu przez

Wnioskodawcg pod warunkiem zloZenia wraz z u.nioskiem zobowiqzania

do ukoriczenia budowy i oddania budynku do uZytkowania najp6zniej

w terminie 3 miesigcy od momentu poinformowania go przez Gming,

2e zawarla umowg o dofinansowanie z lZ, z zastzeileniem ust. I I .

u. Gruntodawca dopuszcza zawarcie umowy z Wnioskodawc4, kt6rego budynek

mieszkalny nie jest oddany do u2ytkowania tylko w przypadku

dofinansowania do pompy ciepla c.o.-c.w.u., kt6ra stanowi jedyne frodlo

ciepla w budynku. W tym wypadku budynek musi zosta6 oddany

do u2ytkowania w terminie do 12 miesigcy od zawarcia umowy, czyli

w regulaminowym terminie realizacji zadania. W przypadku niespehrienia

ww. warunku zastosowanie znajduje $ 7 ust.2 i 3.

12. Budynki objgte ochron4 konserwatora zabytk6w dla u&ialu w Projekcie

wyrnagajq uzyskania jego pisemnej zgody w zakresie wymaganym

przepisami prawa.

13. Wnioskodawca zagwarantuje spehienie podstawowych wymagan

dotyczqcych obielc6w budowlanych, konstukcji oraz ich wytrzymaloSci

na obciq2enia okre6lonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t. j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186 ze ztn.).

14. Suma koszt6w kwalifikowanych wynikaj4cych ze zlolorrych dokument6w
zgloszeniowych nie mo2e przektoczyt dostgpnej alokacji w konkursie,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. I na dzieri skladania przez gming wniosku
o dofinansowanie.

15. Osoby, k&e zlo24 wniosek o udzial w projekcie po pnelcoczeniu alokacji
wskazanej w $ 3 pkt. I ust. 14 zostanq umieszczone na liScie rezerwowej,
o h6rej mowa w $ 4 ust. 6. W t),m przrTpadku decydowa6 bgdzie kolejno66
zlo2onych wniosk6w o udzial w projekcie.

Kr,vteria wyboru Grantobiorcv:

1. Grantobiorcy zostanq wybrani w drodze otwartego naboru prowadzonego

przez Gming zzachowaniem bezstronno6ci, przejrzysto6ci zastosowanych
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procedur, w oparciu o kryteria udziatu i wyboru okre6lone w niniejszym

Regulaminie.

Ocena Wnioskodawc6w nast4pi na podstawie kryterium weryfikuj4cego czy

Wnioskodawca spelnia kryteria udziafu w Projekcie wskazane w pkt I oraz

cry zloLy\ z zachowaniem wyznaczonego terminu prawidlowo wypelnione

dokumenty:

I ) wniosek na formularan stanowiqcym zalqcmtk nr I do niniejszego

Regulaminu;

2) dokument potwierdzajqry prawo wlasno6ci do nieruchomoSci;

3) w przypadku wsp6lwlasno6ci zgodg pozostalych wla5cicieli na udzial

w Projekcie, na formularan stanowiqcym zalqcznik nr 3 do niniejszego

Regulaminu;

4) uproszczony audyt wykonany zgodnie z wytycznymi okreSlonymi

w zal4czniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Spos6b weryfrkacji kryterium bgdzie opieral sig na ocenie: spelnia/nie spehria

kryterium.

4. Niespelnienie kryterium wskazanego w ust. 2 bgdzie skutkowalo

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

$4

Tryb aplikowania o granty

1. Mieszkaicy, kt6rzy chc4 wziqe ndzia\ w Projekcie sq zobowiqzani do dnia

27 kwietnia 2018 r. zlo|y6, wniosek wraz z o6wiadczeniami wg wzoru

okredlonego w zalqczniku nr l, dokument potwier&aj4cy prawo wlasnoSci

budynku wskazanego we wniosku oraz w przypadku wsp6hrlasnoSci zgodg

pozostalych wsp6hvlascicieli na udzial w Projekcie wg wzoru okre6lonego

w zalqczniku nr 3,
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2. W terminie do dnia 30 kwietnia 2018r. Wnioskodawca zobowi4zany

jest dostarczyd uproszczony audyt sporzq&ony zgodnie z zasadami oke6lonymi

w zal4cmiht nr 2.

Dokumenty wskazane w ust. I i 2 nalel-y skladad osobi6cie w formie papierowej

w siedzibie Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9,

44-230 Czerwionka-Leszczyny w Kancelarii Urzgdu w go&inach pracy Urzgdu.

Zmiana jakichkolwiek danych zawartych we wniosku, jak i w innych

dokumentach skladanych w zwi4zku z u&ialem w Projekcie wymaga

poinformowania Gminy przez Wnioskodawcg/Grantobiorca o tej zmianie

w terminie 7 dni odjej zaistnienia.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej Cmina sporzqdzi i opublikuje na stronie

intemetowej pod adresem www.czerwionka-leszczvn),.pUoze oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej listg inwestycji zakwalifrkowanych do realizacji

zawieraj4c4: imig i nazwisko Grantobiorcy oraz rodzaj i moc instalacji OZE.

Gmina w dowolnym terminie moze pfleprowadzi6 dodatkowy nab6r wniosk6w

w celu stworzenia listy rezerwowej, po zamieszczeniu ogloszenia na stonie

intemetowej pod adresem www.czerwionka-leszc4my.pl/oze oraz w Biuletlnie

Informacji Publicarej. Nab6r len bg&ie odbywal sig na zasadach to2samych

z zasadami okra6lonymi w niniejszym Regulaminie dla naboru podstawowego.

Gmina po uzyskaniu inforrnacji o udzieleniu dofinansowania i zawarciu umowy

z IZ poinformuje o tym Grantobiorc6w i wezwie ich do zawarcia umowy

o powierzeniu granhJ, z z:stzeilerriem $ 3 ust. 10.

Grantobiorca, kt6ry zglosil do Projektu budynek nie oddany do uZytkowania

przedlo2y Grantodawcy zafwiadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego o oddaniu budynku do uZytkowania w terminie 3 miesigcy

od powiadomienia przez Gming, 2e zawarla umowg o dofinansowanie z IZ,

z zasfrzeienlern $ 3 ust. l!.

7.
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9. Nie przedlo2enie za6wiadczeni4 o kt6rym mowa w ust. 8 spowoduje

wykluczenie Grantobiorcy z Projektu.

10. Nie zawarcie przez Grantobiorca umo*y o powierzanie grantu powoduje

wykluczenie Grantobiorcy z hojektu.

ll. Przed, zawarciem umowy z Grantobiorc4, Gmina zwr6ci sig do IZ o wyst4pienie

do Ministra Finans6w z wnioskiem o udostgpnienie informacji z rejestru

podmiot6w wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.

12. W przypadku 6mierci Grantobiorcy przed zawarciem umowy i nie

potwier&eniem wst4pienia spadkobierc6w w jego prawa odpisem

postanowienia o nabyciu spadku bCdz notarialnym po6wiadczanian

dziedziczenia najpoiniej do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu oraz

w przypadku wykluczenia Grantobiorcy z Projektu jego miejsce na liicie zajmuje

Wnioskodawca z listy rezerwowej, o kt6rej mowa w ust. 6, wnioskujqcy

o tak4 samq instalacjj OZE.

13. Grantobiorca mo2e przysqpiC do realizacji inwestycji po zawarciu umowy

o powierzenie grantu oraz po przeprowadzeniu rozeznania rynku poprzez

pneslanie do minimum 3 potencjalnych Wykonawc6w zapylmia ofertowego

zgodnego ze wzorem wskazanyrn w zalqczniku nr 4.

14. Niezwlocznie po wylonieniu Wykonawcy, Grantobiorca jest zobowiqzany

przedlo?yt Grantodawcy dokumenty z wyboru Wykonawcy {.:

l) udokumentowane wystosowanie zapytaf do minimum 3 Wykonawc6w,

2) co najmniej 2 otrzymane oferty,

3) ""as"6o1*'" *Ooru Wykonawcy (opis)

4) kserokopig po6wiadczonq za zgodno66 z oryginalem umowy zawartej

z Wykonawc4.
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15. W Fzypadku wyboru oferty, kt6ra bgdzie skutkowala zrnniejszeniem wysoko6ci

ptzyzn nego Grantu, Grantodawca zawrze z Grantobiorc4 aneks do umowy

o powierzenie grantu.

15. W terminie 3 miesigcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu

Grantobiorca powinien rozpoczq,t inwestycjg i zakohczye j4 w terminie

do 12 miesigcy od dnia jej zawarcia. Poprzez rozpoczgcie inwestycji rozumie sig

dokonanie przeprowadzenia rozeznania rynku.

ss

Informacja o przeznaczeniu grsnt6w

1. Granty, wyplacane w formie refundacji, b9d4 udzielane na zakup i budowg

lub przebudowg insalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych

znajdujqcych sig na terenie Gminy, w postaci:

l) instalacji fotowoltaicznej przextacznnej do produkcji energii elektrycznej;

2) instalacji solamej przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potzeby

podgrzewania c.w.u.;

3) pompy powietrznej do c.o. oraz c.w.u. prueznaczonej do produkcji energii

cieplnej na pohzeby c,o, oraz c.w.u.

4) pompy powietrznej do c.w.u. przeznaczonej do produkcji energii cieplnej

na pofrzeby c.w.u..

2. Ostateczny dob6r instalacji OZE, kt6ra moZe zosta6 zamontowan4 dokonany

zostanie na podstawie zweryfikowanych informacji podanych we wniosku oraz

w uproszczonym audycie.

3. Instalacja OZE musi spelniaC minimalne parametry okre6lone w zal4czniku

nr 5 do niniejszego Regulaminu.

4. Umowa o powierzenie grantu mo2e zosta6 zawarta wylqcznie na zakup i budowg

lub przebudowg tego rodzaju instalacji OZE, kt6ry zostal okreSlony we wniosku.
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5. Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zamontowanych

w ramach Projektu musi by6 z\t?yrurlana na wlasne potrzeby gospodarstw

domowych i nie moZe byd wykorzystywana do prowa&enia dzialalnoSci

gospodarczej. Niewykorzystana cz9S6 energii elektycznej wlprodukowana

z instalacji fotowoltaicaej mo2e by6 wprowadzona do sieci elektroenergetycznej

w celu magazynowania i bilansowania zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

6. WysokoS6 grantu dla Grantobiorcy na realizacjg inwestycji nie mo2e przehoczyi

kwot wskazanych w ust. ll.

7. Koszty kwalif*owalne to wydatki netto Oez podatku VAT) dotycz4ce nabycia

insalacji OZE oraz poniesione na prace zttiqzane z jej montaZem, budowq

lub przebudowq i podl4czeniern.

a. Koszty niekwalifikowalne to w szczeg6lno6ci:

l) koszt podatku VAT naliczonego z tytulu nabycia i budowy instalacji OZE;

2) koszty prac zwiqzanych z adaptacjq budynku na potrzeby nowego

odnawialnego ir6dla ciepla lub energii elektrycznej;

3) przer6bki wewngtrznych instalacji w budynku;

4) koszty rob6t towarzysz4cych (np.: wymiana czgSci pokrycia dachowego,

obrobki blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa komin6w

oraz innych element6w konsaukcyjnych dachu/budynku);

5) opracowanie uproszczonego audytu;

9. Koszty niekwalifikowalne Wnioskodawca./Grantobiorca zobowi4zany jest pokry6

we wlasnym zakresie.

10. Grantodawca nie oke5la minimalnej kwoty dofinansowania i minimalnej

warto6ci instalacj i OZE.

11. Maksymalne koszty kwalif*owalne instalacji OZE mog4 wynieS6:

l) dla instalacji fotowoltaicznej - na I kWp do 5 500,00 zl netto;
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2) instalacja solama:

- 2 kolektory - do l0 000,00 zl netto

- 3 kolektory - do 12 000,00 zl netto

- 4 kolektory - do 14 000,00 zl netto

pompa powiefzna do c.o. i c.w.u. - do 40 000,00 zl netto za instalacjg;

pompa powie0:zna do c.w.u. - do 9 000,00 zl netto

s6

Informacje o trybie rozliczania i wyplacania grant6w w tym zakres wymaganej
od Grantobiorcy dokumentacji oraz spos6b jej werylikacji

Po dokonaniu wyboru, Grantobiorca zglasza Inspektorowi nadzoru gotowo66

do rozpoczgcia prac montaZowych, W tym celu Grantodawca przekairc

Grantobiorcy dane kontaklowe lnspektora na&oru.

Po zakofczeniu budowy lub przebudowy instalacji OZE Grantobiorca zglasza

Inspektorowi na&oru gotowo66 zainstalowanej instalacji OZE do odbioru.

UpowaZniony przez Gming Inspektor nadzoru dokonuje odbioru instalacji OZE

badajqc jej prawidlowy monta2 oraz spelnienie warunk6w okreSlonych

w Regulaminie, podpisujqc protok6l odbioru instalacji stanowiqcy zalqczlrik

nr 6 do niniejszego Regulaminu.

Po dokonaniu przez Gming odbioru instalacj i OZE oraz oplaceniu przez

Grantobiorca wystawionych przez Wykonawca faktur VAT dotyczqcych zakresu

wydatk6w objgtych grantem, Grantobiorca sklada do Urzgdu Gminy wniosek

o rozliczenie grantu, zgodnie ze wzorem oke5lonym w zal4czniku

nr 7 do niniejszego Regulaminu.

Razem z wnioskiem o rozliczenie grantu Grantobiorca przedstawia:

l) dow6d ksiggowy - faktury/rachunki potwierdzaj4ce zakup i monta2

fabrycznie nowych urz4dzeri skladaj4cych sig na kompletnq instalacjg OZE;

3)

4)
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2) dow6d zaplaty @otwierdzenie przelewu, wyci4g bankowy) potwierdzaj4cy

poniesienie wydatku;

3) protokol odbioru wskazujqcy jakie elementy rozliczeniowe zostaty

wykonane oraz potwierdzajqcy efekt ekologiczny (wz6r protokolu stanowi

zal4cznik nr 6 do niniejszego Regulaminu);

4) zgloszenie podl4czenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji

fotowoltaicznej ;

5) zaSwiadczenie wydane przez Powiatowy Inspeltorat Nadzoru Budowlanego,

potwierdzajqce dokonanie odbioru budynku do uZytkowania, w przypadku

dofinansowania do pompy ciepla c.o.-c.w.u., kt6ra stanowila jedyne ir6dlo

ciepla w budynku, kt6ry przed przystqpieniem do realizacji Inwestycji nie

byl oddany do uzytkowania;

6) kartg gwaranryjn4;

7) cerffrJrLafy/ za6wiadczenia zainstalowanych urz4dze6;

8) dokumort potwierdzajqcy ubezpieczenie instalacji OZE;

9) o5wiadczenia podpisane przez Grantobiorca w zakresie:

a) prawa dysponowanianieruchomo6ciq;

b) nie wykluczenia z mo2liwo6ci otrzymania dofinansowania;

c) poniesienia wydatk6w w spos6b oszczgdny, tzrr. niezawyilony w stosunku

do Srednich cen i stawek rynko*ych i spetniajqcy wymogi uzyskiwania

najlepszych efekt6w z danych naklad6w;

d) braku wystqpienia podw6jnego dofinansowania wydatk6w;

e) o nieprowa&eniu dzialalno3ci gospodarczej albo o6wiadczenie w sprawie

pomocy de minimis, w tym wysokoSci dotychczas udzielonej pomocy

de minimis;

fl dotyczqcetwalosciprzedsigwzigcia.
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Dokumenty wskazane w ust. 5 Grantobiorca sklada w oryginalach. Oryginaty

dokument6w wskazanych w ust. 5 pkt. I - 8, po weryfikacji, zatwier&eniu

rozliczenia i w przypadku faktury opatrzeniu wymagan? pny wsp6lfinansowaniu

ze 6rodk6w unijnych klauzul4, Grantodawca zwr6ci Gmntobiorcy. Kopie

ww. dokument6w b$q tworzyi akta dokumentacji rozliczeniowej.

W przypadku braku kt6regokolwiek dokumentu wskazanego w ust. 5 lub blgdu

w przedlo2onym przez niego dokumencie Grantobiorca w terminie 5 dni

roboczych od otrzymania stosownego wezwania winien dokonad skorygowania

lub uzupelnienia dokumentacj i.

Dokumenty wskazane w ust. 5 bgd4 weryfrkowane ptzez Grantodawcg pod

kqtem oceny:

l) czy produkty, kt6re zostanq objgte wsparciem zostaly dostarczone

Grantobiorcy, a uslugi i prace budowlane zrealizowane;

2) czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcg zostaty poniesione,

3) czy spehiaj4 wymogi stawiane przez obowi4zuj4ce przepisy prawa,

wymagania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Sl4skiego

2014-2020 i warunki wsparcia.

Grantodawca przekahe Srodki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez

Grantobiorcg w umowie o powierzenie grantu w terrninie 2l dni od dnia

zafiierdzenia rozliczqia przeprowadzonego na podstawie wniosku o rozliczenie

grantu.

$7

Zasady dotyczqce odzyskiwania grant6w w przypadku ich wykorzystania niezgodnie

z celami projektu grsntowego, naruszenia trwalosci projektu

7.
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l. Zrbezpixzenie prawidlowej realizacji umowy o powierzenie grar,.t:o pnez

Grantobiorca odb$zie sig poprzez:

l) wprowa&enie w umowie o powierzenie grantu postanowief dotyczqcych

zobowiqzania do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie

z celami Projektu;

2) wprowa&enie w umowie o powierzenie grantu postanowiei dotyczqcych

obowiezku poddania sig monitoringowi i kontoli grant6w wg zasad

opisanych w $ 8 Regulaminu;

3) podpisanie weksla in blanco wraz z deklaracjq wekslow4, zgodnie

3.

z postanowieniami umowy o powierzenie grantu.

Niewywiqzywanie sig Grantobiorcy z realbacji umowy o powierzenie grantu,

stanowi podstawg jej wypowiedzenia przez Crantodawcg.

W przypadku rozwiqzania umowy przez GrantodawcA lub uznania za konieczny

zwrot grantu lub jego czg6ci, zwrot ten nastqpi na pisernne wezwanie

Grantodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez GrantobiorcQ tego

wezwania, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu wraz z odsetkami jak

dla zaleglo3ci podatkowych liczonymi od dnia wyplaty grantu do dnia jego

petnego zwrotu.

s8

Zrsady dotyczQce systemu monitorowania i kontroli Grantobiorc6w

(w tym w okresie trwalo6ci)

1. Grantodawca bgdzie prowadzil kontrolg powierzonych grant6w.

2. W umowie o powierzeniu grantu anajdq sig odpowiednie postanowienia

dotyczqce poddania sig przez Grantobiorca ozynno6ciom kontrolnym

wykonywanym na potrzeby Projektu przez Grantodawca oraz inne instytucje

do tego uprawnione.
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3. Grantobiorca umo2liwia pelny i niezakl6cony dostgp do wszelkich informacji,

necry, mateial6w, wz4dzeh, sprz9t6w, obiekt6w, teren6w i pomieszczeri,

w kt6rych realizowana bgdzie inwestycja lub zgromadzona bgdzie dokumentacja

dotycz1ca realizowanej inwestycji, ztti4zanych z rcalizacjq umowy

o powierzenie grantu.

4. Wszyscy Grantobiorcy biorqcy udzial w Projekcie bgdq podlega6 kontroli

w Projekcie.

5. Grantodawca bgdzie prowa&il kontrolg powierzonych grant6w poprzez:

l) kontaktowanie sig za poSrednictwem poczty elekfonicznej i telefonicznie

z Grantobiorcami;

2) wykonywanie czynno6ci kontrolnych bezpo5rednio w miejscu monta2u

instalacji OZE, o kt6rych Grantobiorcy bgd4 informowani telefonicznie lub

za poSrednictwem poczty eleknonicznej przez Grantodawcg z co najmniej

3 dniowym wlprzedzeniem. Z przeprowadzenia powy2szych czynnoSci

sporz4dzana bSzie pnez osoby kontrolujqce dokumentacja fotograficzna.

Czynno6ci kontrolne polega6 b9d4 na sprawdzeniu, czy zamontowane

instalacje OZE spehriajg wyrnogi okeSlone w Regulaminie i sq uiytkowane

zgodnie z przeznaczuiem. Kontolg przeprowadzq osoby posiadajqce

upowa2nienia do c4mnoSci kontrolnych, wydane przez Grantodawcg;

3) badanie zlohonych przez Grantobiorca dokument6w dotyczqcych rozliczenia

grantu, stanowiqcych akta kontroli (kontrola dokument6w nast4pi w Urzgdzie

G-iny), w tym zweryfikowanie oryginal6w co najmniej nast?pujqcych

dokument6w: faktura/rachunek, potwierdzenie zaplaty za fakturg/rachunek,

protokol odbioru (oraz inne dokumenty potwierdzajqce wykonanie zadania lub

jego czg6ci np. karta gwarancyjna, certyfikat). Kontrola bgdzie polega6

na spraw&eniu prawidlowoSci realizacji inwestycji oraz prawidlowoSci

przygotowania dokumentacji rozliczeniowej. Kontrola nastqpi nie p6flniej ni|
w ciqgu 2l dni od momentu zloilenia wniosku o rozliczenie gmntu przez

GrantobiorcA;
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4) wykonywanie czynno6ci kontolnych przez hne ni2 Gmina instSrtucje

uprawnione do kontoli funduszy UE, na kaZdym etapie realizacji projektu

(w tym w okresie trwalo6ci projektu).

6. Urudnianie kontoli lub ujawnienie w trakcie kontoli ra2qcych naruszei

Regulaminu moZe skutkowa6 odst4pieniem Grantodawcy od umowy

o powierzenie grantu i konieczno6ciq zwrotu grantu na warunkach wskazanych

w$7ust.3.

7. W przypadku zbycia budynku mieszkalnego zgloszonego do udzialu w Projekcie,

w tym zbycia w formie darowizny, przed zakoriczeniem okresu trwaloSci,

Grantobiorca zwr6ci Grantodawcy grant, chyba, 2e nabywca nieruchomoSci

wst4pi za zgod4 Grantodawcy w prawa i obowiQzki nowego Grantobiorcy.

8. W okresie Ewalo6ci projektu Grantobiorca zobowiqzuje sig do:

l) wykorzystywania instalacji OZE oraz jej efekt6w wylqcznie na potrzeby

gospodarsrwa domowego ;

2) wlaSciwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przemaczeriem

i parametrami technicznymi;

3) niedokonywania 2adnych przer6bek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody

Grantodawcy;

4) przeprowadzania przeglqd6w serwisowych zgodnie z warunkami okre5lonymi

w karcie gwarancyjnej, kt6q przekaze wykonawca;

5) ubezpieczetria instalacji w standardzie,,od wszystkich ryzyk".

9. Grantobiorca zobowiqzuje sig do osiqgnigci4 w terminie wskazanym w umowie

o powierzenie grantu, efektu rzeczowego i ekologicznego.

10. Grantodawca bgdzie prowadzil monitoring powierzonych grant6w.

11. Monitorowanymi efektami ekologicznymi bgdq, w zale2no5ci od rodzaju

imtalacji OZE:
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l) szacowany roczny spadek emisji gaz6w cieplarnianych (tony ekwiwalentu

CO2lrok);

2) liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elekfycznej z OZE

(sz');

3) liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elekrycznej z OZE

(szt);

4) liczba wybudowanych jednostek wywarzania energii cieplnej z OZE (s^.);

5) liczba przebudowanych jednostek wywarzania energii cieplnej z OZE (szt.);

6) dodatkowa zdolnoSd wytwarzania energii elektrycznej ze ir6del

odnawialnych (MW);

7) dodatkowa zdolno66 wytwarzania energii cieplnej ze ir6del odnawialnych

(Mw);

8) stopien redukcji PMlo (t PM loirok);

9) produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytw6rczych instalacji OZE

(Mwh/rok);

l0) produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wyhr6rczych instalacji OZE

(MWh/rok).

f2. Efekt ekologiczny bgdzie weryfikowdty przez Gming poprzez zestawienie

planowanego efektu ekologicanego z danymi na temat wytworzonej w czasie

ostatnich 12 miesigcy energii cieplnej lub elektrycznej, dostarczanymi przez

Grantobiorc6w w formie pisemnej zgodnie ze wzorem ankiety stanowiec€j

zalqcnik nr 8 do Regulaminu, co 12 miesigcy od daty wskazanej przez

Grantodawcg, o kt6rej Grantobiorcy zostane poinformowani.

13. Efekt ekologiczny bgdzie weryfikowany przez okres trwalo6ci prqektu,

w kt6rym to Grantobiorca zobowiqzuje sig dojego utrzymania.
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Zasady dotyczqce informacji i promocji Projektu

Grantodawca zobowiqzuje sig do informowania mieszkaic6w o wsp6lfinansowaniu

realizacji projektu przez Unig Europejsk4 zgodnie z wymogami rczporz4dzenia

og6lnego, Wytycznymi w zakresie informacji i promocji program6w operacyjnych

polityki sp6jnoSci na lata 2014 - 2020 oraz zgodnie z Ksiggq identyfikacji wizualnej

znaku marki Fundusze Europejskie i znak6w program6w polityki sp6jnoSci na lata

2014-2020, publikowanymi na stronie http://www.rpo.slaskie.ol.

$10

Zasady sprawozdawania pomocy publicznej

W przypadku os6b fizycznych prowa&qcych dzialalno66 gospodarczq grant

stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie nastgpuje, w zale2no6ci od zakresu

prowa&onej dzialalno6ci, zgodnie z:

l) rozporzqdzeniem Komisji (UE) Nr 140712013 z dnia 18.12.2013 r.

w sprawie stosowania art. I 07 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UEL 35211 z 24.12.2013);

2) rozporzqdzeriem Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. w sprawie stosowania

art.l07 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

de minimis w sektorze rolnym (Dz. UEL 352/9 224.12.2013).

Warunkiem uzyskania grantu przez podmioty ubiegaj4ce sig o pomoc de minimis

jest przedlo2enie zaiwiadczeh lub o6wiadczeri, o kt6rych mowa w art. 37

ust. I pkt I oraz ust. 2 pkt I ustawy z dnia 30.04.20M r. o postgpowaniu

w sprawach dotyczqcych pomocy publiczrej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 730

ze nn) oraz - w zale2no6ci od ro&aju pomocy de minimis, o k16q ubiega sig

wnioskodawca - informacji okre6lonych w:

l) tozpotzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy sig o pomoc

de minimis @2. U. Nr 53, poz.3ll ze zm.);
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2) w przypadku pomocy de minimis na podstawie rczpotz4dzetia Komisji UE

nr 1407/2013,

3) rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia I1.06.2010 r. w sprawie informacji

skladanych przez podmioty ubiegaj4ce sig o pomoc de minimis w rolnictwie

lub rybol6wstwie - w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub

ryU6wstwie.

3. Wzory dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 2 zostane udostgpnione

Grantobiorcom na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl/oze oraz w Biuletynie

Informacji Publicarej po uzyskaniu informacji o otzymaniu dofinansowania

przez Gming.

l.

s11

Podatek VAT w Projekcie

Podatek VAT w Projekcie sr"nowi kosd niekwalifikowalny w z:vtiqzkrt z crym

musi zosta6 poniesiony przez Grantobiorcg z jego 6rodk6w wlasnych i nie

podlega refundacji w ramach dofinansowania.

Stawka podatku VAT powinna by6 naliczona w wysoko6ci zgodnej z ustaw4 z

dnia I I marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (tj. Dz.lJ. z 2019t. poz. 675

ze zm.).

$12

Przetwarzanie danych osobowych w Projekcie

1. Grantobiorca wyraza zgodg na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie

z ustawe z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity

Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wylqcznie dla potrzeb realizacji Projektu w zakresie
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niezbgdnym do jego prawidlowej realizacji na ka2dym etapie realizacji Projektu

zar6wno przez Grantodawcg, jak ftwnie| IOUL

Administratorem danych osobowych jest Gmina.

Osobom, kt6rych dane dotyczq przystuguje prawo dostgpu i konnoli do neSci

przetwarzanych danych oraz ich poprawiania.

p6d"nie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest

mo2liwy udzial w Projekcie.

Zalqczniki do Reguleminu;

1. Wz6r wniosku zawierajqcy o6wiadczenia wskazane w Regulaminie;

2. Wytyczne dla uproszczonego audytu;

3. Wz6r zgody wsp6lwla6ciciela na udzial w Projekcie;

4. Wz6r zapytania ofertowego;

5. Minimalne parametry dla instalacji OZE;

6. Wz6r protokofu odbioru instalacji OZE;

7. Wz6r wniosku o rozliczenie grantu;

8. Wz6r ankiety skladanej przez Grantobiorcg w okresie trwaloSci.

Bun slrz
GminUllMiasta

Czemionf{f-eszczyny

wi"J.,{{.','ro

2.

3.



1.

Zalecznik ni I

WNIOSEK
o UDZIALW PROJEKCTE

,J.;;;;";; ,:;;; -.
Pokrycie dachu azbestem: TAK/NIE*; Rodzai dachu: ............. . ...'-.-. .. . . t'
Budynek zostal oddany do uzSrtku: TAK/ NIE*.

Budynek jest objpty ochron4 konserwatora zabltk6w: TAK/NIE+.

b. Budynek niemieszkalny: (dolcA unioskdaaaiu, kaitp cbc4 <arno lpar na badykl
nhniesqkalryn, instalalje ryluar4aj4c4 neryig na pot,ry@ b,abnfu niesqkalnegg)

Adtes: ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Podstawa piwna dyspono*ania: ...............

Dane wszystkich wsp5hvla(cicieli:
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Pokrycie dachu azbestem: TAK/NIE*; Rodzajdachu: ...::::::::::1,,
Budynek zostal oddany do u2ytku: TAK/ NIE+

Budynek jest obiEty ochron4 konserwatora zabytk6w: TAK/NIEt

3. Instalacie Odnawialnvch 2r6del Enersii:

Rodzaj insalacji o kt6r4 wnioskuie na podstaurie ninieiszego wniosku i zakres prac

obi gtych dofinansowaniem:

Rodzai instalacii Zalouip instalacii Zalr;urp i montai
instdacii

Instalaci a fotowoltaiczna

Instalacja solama

Pourietzna pompa ciepla do c.w.u.

Povrietrzna pompa ciepla do c.w.u i c.o.

Mieisce monta2u instalacji: (budynek, grunq rodzai budynku)

4. DzialalnoSdsosoodarcza:

^. Cry * budynku iest zarejestrowana dzialdno66 gospodarcza:T.PrK/ NIE*

b. Na potrzeby zateiesttowanej w budynku dzialalno6ci gospodarczej nie s4 rozhczane

media (energia elektryczna, ciepla woda) na cele prowadzenia tei dnililnoSci: TAK/
NrE/NIE DOTYCZY*

c. Czy w budynku iest prou/adzona dznlalno66 gospodarcza:TAK/ NIE*

d. Na potrzeby prowadzonei w budynku dzialalno6ci gospodarczei zamontowany zostal

osobny licznik (podlicznik), umo2liwiaiacy dokladne rozdzielenie medi6w (energri

elektrycznej, cieplei wody) na cele socialno - bpowe i cele prowa&onei dzialalno6ci

gospodarczef : TAK/ NIE/NIE DOTYCZY*

5. OSwiadczenia:

^. Jestem Swiadomy odpowiedzialno6ci kamei wynikaiacei z Kodeksu Kamego (ar'297
par.1 KIq a4z4cei n osobie, kt6ra przedklada podrobiony, przerobiony,

poiwiadczai4cy nieprawdg albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne

o6wiadczenie dotycz4ce okoliczno6ci o istotnym zrraczeniu dla uzyskania wsparcia
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finaosowego ptzyzn w^r,ego na podstau/ie proiektu

i Miasto Czerwionk a-l*szczy ny.

Zallcznik n, I
ptowadzonego przez Gming

Zapoznalem siq z Regulaminem udzielania dofinansowania w postaci tefundacii
koszt6w poniesionych na zakup lub zakup i budowg lub przebudowq mikroinstalacji
odnavzialnych lt6del energii: pomp ciepla do c.w.u., pomp ciepla do c.o i c.w.u..,

instalac ji fotowoltaicznych i instalacji solamych na terenie Gminy i Miasta

Czetwionka - ks zczyny w mmach projektu dofinansowanego ze Stodk6w RPO WSL

207*20, ditalarl:la 4.1.3, fotmula graotowa i zobowi4zujg sig do tespektowania fego
postanowiei.

t$7 budynku mieszkalny,rn wskazanyrn w pkt 2 niniejszego wniosku prowadzone jest

tylko iedno gospodatstwo domowe/prowadzone jest wiqcei nii iedno gospodarstwo
domowe i ka2de z gospodarstv posiada ptawnie wy&ielony odrgbny lokal*.

Nie jestem zgodoie z art. 207 ust 4 ustawy z d,nia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych wykluczony z mo2liworici ubiegania sig o dofinansowanie z udzialem

Srodk6w eutopejskich.

Na dzieri skladania wniosku nie posiadam/posiadam* lakichkolwiek zaleglych

zobowi4zai finansowych wobec Gminy i Miasta Czerurionka-Leszczyny z tytulu
naleino6ci cpvilnoprawnych, podatkowych oraz z tltulu opl^ty z gospodarowanie

odpadami komunalnymi

Gwatantuje w odniesieniu do budynk6w wskazanych w pkt 2 spelnienie

podstawowych wymagari dotycz4cych obiekt6w budowlanych, konstukcji omz ich
wlttzyrnalo5ci na obci42enia zgodnie z Ustaw4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
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Zalqcznik nr 1
Azbest na dachu budynku mieszkalnego/niemieszkalnego+ wskazanego w pkt 2

ninielszego wniosku zostanie usunigty najp6inie) w terminie 6 miesiqcy od momentu

poinformowania mn)e ptzez Gminq 2e zawarla umowq o dofinansowanie z IZ.

(fujcy *nioskodavuiut khitp uskaTafi, g tto br$tku gajdlc sig aqbett)

Budyoek wskazany w pkt 2 zostanie oddany do uiltku naip6inei w terminie 3

miesigcy od momentu poinfotmowania mnie przez Gminq ie zawarla umowg

o dofnansowanie z IZ

(do!c4 vniorkodavatu H,iw vskaryb, S brdlttck ryajd$e sig v trakeie fudot1)

Enelgia ptodukowan ptzez instalacle odnawialnego 2r6dla energii bgdzie

wykorzystpvana wyl4cznie na potrzeby prowadzonego przeze mnie gospdarstwa
domowego.

Posiadam uprawnienia instalatom instalacii OZE o speclalno6ci . .. . ..... ... .. .. . .. . .. . .

porwierdzone aktualnym cerqdkatem wydan)ryn pzez Utz4d Dozoru Technicznego.

(fuyq tnio*odavdu kthq tniotk$e o doftratsovanic ru 7ak4 iwtalaji i qobovia$a ng k je1

sa n od i d nego 4u o xto va ia)

Wltaiam zgod€ na prze*,atzznie, publikacjq, wykorzysq$/anie swoich danych

osobowych oraz wizerunku w celtch z'i4zarych z projektem pn.: ,,Zakap i nontai

n7adryn rykotrystujagcb odnar"ialne inidla enugii w Cqcn iorce-Les4rynacll' zryodl:te z

usta'i/e z dnia 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych @2.U.2016.922 ti.)

Jednocze6nie o6wiadczam, 2e jestem wla6cicielem/ wsp6lwladcicielem* polo2onej

ul........'.......-.. przy ulicy......
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Zalqcznik nr 1
nr ewidencyjny dzialki: ......., dl, kt6rej wlasno66 po6wiadczona jest na podstawie

ksiggi wieczystei/ aktu notarialnego/ postanoudenia sadu/ innego dokumentu*, ti. (tazwa
i nr dokumentu) ............ ......... i mam prawo do dysponowania

powyisz1 nieruchomo6ci4 umo2liwiaiqc zar6wno instalacie jak i eksploatacjq pzynajmniej
w okresie trwaloSci proiektu instalacii wykorzystujacej odnaudalne 2r6dNa energii.

* niepotrrybne tknilii.

W zalaczeniu do wniosku skladam:

L dokument potwiet&ajecl prawo wlasno6ci budynku wskazanego we wniosku;

b. zgode pozostalych wsp6lwla6cicieli na udzial w Projekcie wg wzoru okte6lonego

w zal4czniku nt 3;

c. certyfikat wydany przez Unqd Dozonr Technicznego (tylko dla wnioskodawc6w

wskazanych w pkt 5 ppkt j);

d. zgoda konserwatora zabytk6w na udzial w Proiekcie i przeprowadzenie planowanych prac

budowlanych (rylko dla budynk6w wskazanych w pkt 2 objgtych ochton4 konseruratora

zabytk6w).

data, mieiscowo66 podpis

gurrfir;

o"mi4-[,3?E "v
Wiec'4w {fitiszevvski



Zalqcznik nr 2

ITYTTCZNE DLA UPROSZCZONEGO AUDYTU
ENERGETYCZNEGO

Poni2szy wzorzec okre6la minimalny zaktes opracourania i jego elementy obligatoryine dla
przedsiqwzig6 inwestycyinych w nastgpui4cych technologiach:

1. Instalacje fotowoltaiczne (wytwarzanie energii elektrycznej)
2. Instalacje solarne (wynvatzanie enetgii cieplnej)
3. Instalacie pomp ciepla na potrzeby ciepleiwody uZytkowei (C.W.Q
4. Instalacje pomp ciepla na potrzeby ciepleiwody u{tkowei (C.\{l.U) i centralnego

ogzewania (C.O)

ZAKRES MINIMAI}IY DLA WSZYSTKICH INST/ESTYCJI

Strona tytulowa:

1. Dane adresowe i konaktowe inwestora
2. Adres nieruchomo6ci dla kt6rei pzeprowadzany jest audyt
3. Dane adresowe i kontaktowe wykonawcy audytu

Czq66 diagnostyczna:

1. Opis przedmiotu opracowania
2. Opis sanu aktualnego nieruchomoSci (opis w tym punkcie powinien okredlai parametT/

wyf6ciowe umoiliwiaj4ce dob6r instalacfi OZBw dalszej czq6ci opracowania np.
powierzchnig obiektu, todzaj poszycia dachowego,liczbg os6b zamieszkuj4cych,
dotychczasowe zuzycie ene6'ii, moc przylaczeniowa rcdzti aktudnego ir6dla ciepla,
miejsce lokalizacji kotlowni, spos6b podgzewaoia C.II7.U. itp.)

Czg66 rekomendacyina:

1. Opis projektowanych ronludiqzar,yw tr/m:

a. Okre6lenie sposobu wykorzystania wyhvorzonej energii,
b. Okredlenie parametr6\r minimalnych w zakresie zastosowanych komponent6w
c. Okredlenie mieisca montaiu wruz z rekomendaciami dotycz4cymi sposobu

montazu
d. Okre6lenie technologii monitorowania pracy instalacji
e. Rekomendacie w zakresie ochtony przeciwpzepiqciowej, przeciwpo2arowej omz

sposobu prowa&enia pr6b pomonta2owych/rozruchowych przed odbiorem
instalacii.

f. Ewentualnie - doda&owe uwagl dot. monta2u badi doboru instalacji OZE
2. Efekt ekologiczny investycji

^. Planowany uzysk energii z OZE [okredlony w kWh/rok]
b. Moc instalacji [okreSlony * kW]

3. Schemat ideowy instalacji
4. Uproszczony kosztorys inwestycji (okreSlaiacy planowane koszty obejmuj4ce calkowity

zakres zadania, inwestycyjnego rr/ zakresie zakupu material6w oraz robocizny)
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5. Informacja o uprawnieniach projektanta 
Zalqcznik nr 2

6. Odwiadczenie projektanta:

,,O6wiadczam 2e ptojekt zostal sporz4dzony na potzeby zadata pn.: "Zakup i monta2 :urz4dzei.
wykorzystuia.y.t odnaurialne fu6dla energii w Czerwionce-T-nszczyrtach" i spelnia minimalny
zakres wymagai technicznych okre6lony w zalqczntkt nt 2 do Regulaminu udzielania
dofinansowania

ZAKRES O BLTGATORYI{Y DLA POSZCZEG6LNYCH
TECHNOLOGII

Instalacie fotowoltaiczne

1. Moc instalacji w kr07

2. Iiczba paneli fotowoltaicznych wraz z podaniem ich mocy iednostkowej
3. I)czba inwerter6w wt^z z podaniem ich mocy iednostkowei
4. Aktudne roczne zu|ycie energii wynikajace z faktrrf rczhczeil ze sprzedawc4 energii
5. Moc umowna przyl4czenta nieruchomoSci do sieci dystrybucyjnej
6. Miejsce monta2u instalacji wr z z okre6leniem wla6ciwej stawki VAT
7. OkreSlenie koszt6w inwestycii:

a. Koszty kwalifikowane instalacji
b. Koszty niekwalifikowane instalacji
c. Podatek VAT

Instalacie solarne

1. Moc instalacji w k\0(/

2. ilczba paneli solamych wt^z z podaniem ich mocy iednostkowej
3. Poiemno6d zbiomika
4. Ilo6i os6b zamieszkui4cych nieruchomo6d

5. Aktualny spos6b pflygotowania cieplej wody uiytkowej wt^z z podaniem
wykorzystywanego paliwa

6. Mieisce monta2u instalacfi wraz z okredleniem wlaSciuzej sawki VAT
7. Okte6lenie koszt6w inwestycji:

a. Koszty kwalifikowane instalacji
b. Koszty niekwalifikowane insalacji
c. Podatek VAT

Pompa ciepla - powietrzna - na potrzeby cieptei wody uiytkowei (C.V.U)

1. Moc pompy ciepla
2. Poiemno6d zbiornika
3. Ilo66 os6b zamieszkuj4cych nieruchomoS6
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1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

4. Aktualny spos6b przygotowania cieplei wody uZytkowei
wykorzystywanego paliwa

5. Mieisce monta2u instalacii wr^z z okre6leniem wla6ciwej stawki VAT
6. Okre6lenie koszt6w inwestycji:

a. Koszty kwalifikowane instalacji
b. Koszty niekwalifikowane instalacji

c. Podatek VAT

Zalqcznik nr 2
z podaniem

Pompa ciepla - powietzna - na potrzeby centralnego ogrzewania (C.O.) i cieptei wody
uiytkowei (C.W.U)

Moc pompy ciepla
Pofemno6d zbiornika
Ilo56 os6b zamieszkuj4cych nieruchomo6d

Aktualny spos6b przygotowania cieplei wody uiytkowej wr^z z podaniem
wykorzys tywanego paliwa
Aktualny spos6b centralnego ognesraniawr.zz z podaniem wykorzystywanego paliwa
Mieisce monta2u instalacii sttwz z okreSleniem wla6ciwei stawki VAT
Okte6lenie koszt6w inwestycji:
a. Koszty kwalifikowane instalacii
b. Koszty niekwalifikowane instalacfi

c. Podatek VAT

nistrz
iMiasta
r-Leszczyny

niszarski



1.

Zalqcznik nr 3

zGoDA WSPorWraSCrCrnra

NA UDZTAL W PROJEKCTE

Dane \0fl so6lwla(ciciela:

1mi9 i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Adres zamieszkania: .................. ...................;
Seda i ru dowodu osobistego:

wydanyprznz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

PESEL: .......... ....................;
Adtes e-mail .................;nrtelefonu: ............;

Dane budvnk6w zploszonvch do Proieknr:

a. Rodzaj budynku: mieszkalny/niemieszkaln)it

A&es: ... ...... . ,. . . .. ... ... ... .. . ,. ..;

Podstawa prawna dysponowania:

b. Rodzal budynku: mieszkalny/niemieszkalnf

Adres: ...... -..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Podstzwa prawna dysponowania:

OSwiadczenia:

a. Jestem Swiadomy odpowie&ialnoSci kamej r*ynikajacej z Kodeksu Kanego (art. 297

par.1 KK) ci4i4cej nz osobie, kt6ra przedklada podrobiony, przerobiony,

po6wiadczajacy nieprawdg albo nietzetelny dokument albo niezetelne, pisemne

o6rviadczenie dotycz4ce okoliczno6ci o istotnym znaczeniu dla uzlskania wsparcia

finansowego przyznawanego na podstawie ptojektu prowadzonego ptzez Gminp
i Miasto Czerqrionka-kszczyny.

b. Zapoznalem siq z Regulaminem u&ielania dofinansowania w postaci rcfundacji
koszt6w poniesionych na zakup lub zakup i budowg lub przebudowg mikroinstatacli

odnawialnych Zr6del energii: pomp ciepla do c.w.u., pomp ciepla do c.o i c.w.u..,

instalacli fotowoltaicznych i instalacji solamych na terenie Gminy i Miasta

Czerwionka - ks zczyny w ramzch prolektu dofinansowanego ze Srodk6w RPO !07SL
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Zallcznik nr 3

2074-20, dzialanta 4.7.3, formula grantowa iwynzam zgode na adziaN w tym

Ptojekcie .........(inie i na4uisko

wrioskodawE) i budowg instdacfi (rdW instakfi) na

nieruchomo6ci wskazanei w pkt 2 niniej szego odwiadczenia.

Na dzieri skladania o6wiadczenia nie posiadam/posiadam* jakichkolwiek zaleglych

zobotvi1ze/a finansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-I*szczyny z tytulu

naleino6ci cywilnoprawnych, podatkowych onz z tltulu oplaty za gospodarowanie

odpadami komundnymi

Ylyaiam zgode na przetwarzarie, publikacjg, wykozystywanie swoich danych

osobowych ortz wizentnku w celach zvi4zanych z projektem pn.: ,,Zaktp i montai

u4adryi rykor4sttjaEch odnanialnc inidla eneryii w Cqeruiona-ltsqrynacll' zgodnie z

ustawa z dnia 29.08. 1 997 r.o ochronie danych osobowych pz.U .201 6.922 t.i.)

* niqottTebre sknilii.

\U7 zalaczeniu do wniosku skladam:

dokument potwier&aiacy prawo wlasnodci nienrchomo6ci wskazanej we wniosku.

data, mieiscowodd podpis

Burmistrz
Gmhv\ Miasta

Wtka-Leszczyny
W[6EU".iszewski
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Zalqcznik nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

DANE GRANTOBIORCY:

DANE WYKONAWCY:

l. Opis przedmiotu zam6wienia

Pruedmiot zam6wienia polega na realizacji nastgpuj4cej inwestycji:

pompa ciepla do c.w.u.

pompa ciepla do c.w.
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Przedmiot zam6wienia musi spelnia6 minimalne parametry dla instalacji OZE okreSlone

w zal4czniku nr I do niniejszego zapyania ofertowego.

ll. Skladanie ofert:

1. Oferty nale2y przeslad w formie papierowej poczt4 na adres Grantobiorcy lub w formie

elektronicznej (skany podpisanych dokument6w) na adres . . ........

lll. Spos6b sporzqdzenia oferty:

2. Ofertg nale2y sporzqdzi6 na formularan ofertowym, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik

nr 2 do zapytafia ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.

3. Do oferty naleiry zalqczyt:

-kosztorys lub wykaz oferowanych elementow,

-dokument potwierdzajgcy posiadane uprawnienia instalatora instalacji OZE

odpowiedniej specjalnoSci.

Zal1czniJr;i:

1. Minimalne parametry instalacji OZE;

2. Formularz oferty.

podpis Grantobiorcy

Burrhisrz .

o"Pi}f,li-tl,??E",",
wu{ar.lfuniszevrski

t
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Zalqcznik nr I do zapytania ofertowego

MINIMALNE PARAMETRY INSTALACJI OZE

I. INSTALACJEFOTOWOLTAICZNE

1. Moduly polikrystaliczne o mocy minimum 280 Wp

2. Sprawno56 systemu PV minimum 83%.

3. Moduty musza by6 zgodne z nomumi: PN-EN 61730-2:2007/A l:2012, PN-EN

6 I 2 I 5- I - I :201 6- I 0, PN-EN 627 16:2014-02

4. System monitorowania pracy instalacji powinien umo2liwia6:

a) gromadzorie i lokalnq prezentacjg danych o ilo6ci energii elektrycznej

wytworzonej w instalacji,

b) podl4czenie modulu komunikacyjnego do sieci Internetowej,

c) archiwizacjg danych pomiarowych,

5. Urzq&enia wchod"qce w sklad instalacji muszq byd fabrycznie nowe, nie starsze ni2

l2 miesigcy.

6. Urzq&enia wchodzqce w sklad instalacji musz4 posiada6 gwarancjg producent6w:

a) na wady ukryte modul6w fotowoltaicznych min. l0 lat,

b) na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ci4gu l0 lat minimum 90%,

c) na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ciqgu 25 lat minimum 80%,

d) gwarancja na pozostale urzqdzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru

koricowego,

e) posiada6 instukcjg obstugi i uZytkowania w jgzyku polskim.

r 7. lnstalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.
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II. INSTALACJE SOLARNE (KOLEKTORY SLONECZNE)

I . Minimalna moc wyj6ciowa z kolektora przy naslonecznieniu 1000W/m'? i r62nicy

temperatur Tm-Ta=3O"K (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.

2. Kolektor slonecmy plaski.

3. Kolektor musi posiada6 certyfikat Solar Keymark lub inny r6wnowa2ny certyfikat

wydany przez akredytowanq jednostkg w zgodnoSci z norm4 PN-EN 12975-l+A1:

2010 - wersja angielska ,,Sloneczne systemy geewcze i ich elementy - Kolektory

sloneczne - Czq56 1: Wymagania og6lne", kt6rego integralng czg6ci4 powinno by6

sprawozdanie z badaf kolektorow, przeprowadzonych z norm4 PN-EN ISO 9806:

2014-02 - wenja angielska ,,Energia sloneczna -- Sloneczne kolellory gnzewcze --

Metody badafi" wykonane przez akredyowane laboratorium badawcze oraz

sprawozdanie z badari wg powy2szych norm.

4. Minimalna sprawnoS6 optyczna odniesiona do powierzchni absorbera 83,8%.

5. Urz4dzenia wcho&qce w sklad instalacji muszq by6 fabrycznie nowe, nie starsze niz

l2 miesigcy.

6. Instalacja musi posiadad licznik ciepla.

7. Urz4dzenia wchodzqce w sklad insalacji muszq posiadad gwarancjg producent6w:

a) koleklory solame - minimum l0 lat,

b) podgrzewacz wody - l0lat,

c) pozostaly osprzgt instalacji solamej minimum 5 lat gwarancji,

d) sterowniki 5lat gwarancji,

e) posiada6 insrukcjg obslugi i uZytkowania w jgzyku polskim.

8. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru kofcowego.
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III. POMPY POWIETRZNE DO C.O. WRAZ ZC.W.U.

1. Gl6wnym 2r6dlem energii - powietze atrnosferyczne, tj. powietrze zewngtrzne, w

cyklach niedoboru grzalka elektryczna.

2. Musi by6 wyposarZona w grzalkg o mocy dopasowanej do pompy.

3. W celu optymalizacji pracy pompy ciepla - przewidziano pracg pomp ciepla

powietrze-woda do temperatury min. -7 oC. W przypadku spadku temperatury

zewngtrznej poni2ej zaloZonej temperatury praca pompy ciepla zostanie wsparta przez

grzalkg lub istriej4ce irme ekologiczne ir6dlo energii. Mo2liwo66 wsp6lpracy z

alternatywnymi zr6dtami ciepla.

4. Pompy ciepla musi posiada6 wspolczynnik efektywno6ci COP w A7W35 min. >4,30 .

5. Pompa ciepla musi posiada6 cerQrfikat potwier&ajqcy warto66 wspolczynnika COP

zrnierzonego zgodnie z jednq z norm: np. PN-EN l45ll ,,Klimatyzatory zigbiarki

cieczy i pompy ciepla ze sprg2arkami o napgdzie elektrycznym, do gpzania i zigbienia"

lub norm rownowaZnych, wydany przez wla6ciw4 akredytowanq jednostkg

certyfftujqcq lub wla6ciwe akredytowane laboratorium badawcze.

6. Elektronicma pompa obiegowa i regulator pokojowy.

7. Efektywno66 energetyczna w klasie nie mniejszej ni2 ,^+".
8. Wentylator powinien byd modulowany.

9. Urzqdzenia wchodzqce w sklad instalacji muszq byi fabrycznie nowe, nie starsze niZ

l2 miesigcy.

10. Instalacja musi posiada6 licznik ciepla.

11 . Un4dzenia wcho&qce w sklad instalacji muszq posiada6 gwarancjg producent6w

min. 5 lat.

'12. Instalacja musi posiadai rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.
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IV. POMPY POWTETRZNE DO C.W.U.

1. Pompy musz4 by6 wyposazone w grzalki elektryczne o mocy min. 1,5 kW, kt6re

zapewniq c.w.u. w wypadku niedoboru.

2. Wysoko66 urz4dzenia dostosowana do uwarunkowai technicznych pomieszczenia.

3. Pompa ciepla musi posiada6 efektywno6C energetycznq w klasie nie mniejszej ni2 A+

4. Urzqdzenie jest rozumiane jako jedno66, w uzasadnionych przypadkach mo2na

zastosowa6 zasobnik i pompg jako osobne urzqdzenia.

5. Urzgdzenia wchodz4ce w sklad instalacji muszq by6 fabrycznie nowe, nie starsze ni2

l2 miesigcy.

6. Instalacja musi posiad# licznik ciepla.

7. Zbiomik musi posiadaC dodatkowq wg2ownicg.

8. Urzq&enia wcho&qce w sklad instalacji musz4 posia&6 gwarancjg producent6w

min. 5 lat.

9. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru kofcowego.
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Zrlqczaik nr 2 do zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy

NIP ...............

REGON

nr tel./faks

nr tel. kom.

e-mail ... ... ......

Imig i nazwisko osoby do kontakt6w (nr telefonu / adres poczty elektronicznej):

FORMT'LARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie oferiowe dotyczqce zakupu i monta2u instalacji

Oferujg ceng:

Netto: ....,..,,. zl

VAT: .......... % w kwocie: ............... zl

Brutto: ............... zl (slownie zlotych:........... ..........)

Zam6wienie zre8lizujg w terminie

ld: Dl ACBDEC-478F4C85-8BE l -35D3E8D3006F. Projeh Strona 7
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l. OSwiadczam, 2e zapoznalem sig z zapytaniem ofertowym, w szczeg6lnoSci z opisern

przedmiotu zam6wienia, w petni je akceptujg i przyjmujg jako obowiqzujqce w pelnym

zakresie.

2. W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiqzujg sig do wykonania zam6wienia.

3. Zobowiqzujg sig wykona6 uslugg zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia,

obowiqzujqcymi przepisami z zachowaniem nalegej staranno6ci.

4. JednoczeSnie oSwiadczam, 2e niniejsza oferta dotyczy Fzedmiotu zam6wienia spehiajqcego

minimalne parametry techniczne przedstawione w Zalqcmiku nr I do zapytania ofertowego-

Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji odnawialnego fo6dla energii oraz posiadam

uprawnienia instalatora instalacji OZE odpowiedniej specjalno6ci.

Zal4czniki obowiqzkowe:

- kosaorys lub wykaz oferowanych element6w,

- dokument potwierdzajqcy posiadane uprawnienia instalatora instalacji OZE

odpowiedniej specj alno6ci.

Data, podpis i pieczg6 Wykonawcy

euftlbrz
Gmln/llt/tlasta

cze lorlksll-oszczyny

wt.=l"tir(o*,"1i
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Zalqcznik Nr 5

MINIMALNE PARAMETRY TECIINICZNE NIIKROINSTALACII OZE

I. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

1. Moduly polikrystaliczne o mocy minimum 280 Wp

2. Sprawno66 systemu PV minimum 83%.

3. Moduty muszq by6 zgodne z normami: PN-EN 61730-2:2007/4l:2012, PN-EN

61215-l -l :2016-1 0, PN-EN 627 16:2014-02

4. Systan monitorowania pracy instalacji powinien umoZliwiad:

a) groma&enie i lokaln4 prezentacjg danych o ilo3ci energii elektrycznej

wytwon onej w instalacji,

b) podl4czenie modufu komunikacyjnego do sieci Intemetowej,

c) archiwizacj 9 danych pomiarowych,

5. Unqdzenia wchodz4ce w sklad instalacji muszq by6 fabrycznie nowe, nie starsze ni2

l2 miesigcy.

6. Urzqdzenta wchodz4ce w sklad instalacji muszq posiada6 gwarancjg producent6w:

aJ na wady ukryte modul6w fotowoltaicznych min. l0 lat,

b) na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ciqgu l0 lat minimum 90%,

c) na uzysk mocy z modul6w fotowoltaicznych w ci4gu 25 lat minimum 80%,

d) gwarancja na pozostale urzqdzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru

koricowego,

e) posiada6 insrukcjg obslugi i u2ytkowania w jgzyku polskim.

7. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

rr. TNSTALACJE SOLARNE (KOLEKTORY SLONECZNE)
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1. Minimalna moc wyj6ciowa z kolektora przy naslonecznieniu l000Wm2 i r62nicy

temperatur Tm-Ta=3ffK (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1650 W.

2. Kolektor slonecmy plaski.

3. Kolektor musi posiadad certyfikat Solar Keymark lub inny r6wnowa2ny certyfikat

wydany przez akedytowane jednostkg w zgodnoSci z nonn4 PN-EN 12975-1+Al:

2010 - wersja angielska ,,Sloneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory

sloneczne - Czg5i l: Wymagania og6lne", kt6rego integralnq czg6ciq powinno by6

sprawozdanie z badai kolektor6w, przeprowadzonych z norm4 PN-EN ISO 9806:

2014-02 - wersja angielska ,,Energia sloneczna -- Slonecme kolektory grzewcze --

Metody badaf," wykonane przez akedytowane laboratorium badawcze oraz

sprawozdanie z badan wg powyzszych norm.

4. Minimalna sprawno66 optycma odniesiona do powierzchni absorbera 83,8%.

5. Un1dzefia wcho&qce w sklad instalacji muszq byi fabrycznie nowe, nie starsze ni2

l2 miesigcy.

6. Instalacja musi posiarla6 licznik ciepla.

7 . Un4dzenia wchodzqce w sklad instalacji musz4 posiadad gwarancjg producent6w:

a) kolektory solame - minimum l0 lat,

b) podgrzewacz wody - l0 lat,

c) pozostaly osprzgt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji,

d) sterowniki 5 lat gwarancji,

e) posiada6 insrukcjg obslugi i u2ytkowania w jgzyku polskim.

8. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

III, POMPY POWIETRZNE DO C.O. WRAZ Z C.W.U.

1. Gl6wnym 2r6dlem energii - powietrze atmosferyczne, tj. powietrze zewngtrune, w

cyklach niedoboru grzalka elekryczna.

2. Musi by6 wyposaZona w grzalkg o mocy dopasowanej do pompy.

3. W celu optymalizacji pracy pompy ciela - przewi&iano pracg pomp ciepla

powietrze-woda do temperatury min. -7 'C. W przypadku spadku temperatury
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zewngtrznej poaiaej zaloaorcj temperatury praca pompy ciepla zostanie wsparta przez

grzalkg lub istniejqce inne ekologiczne 2r6dlo energii. Mo2liwo56 wsp6lpracy z

alternatywnymi 2r6dlami ciepla.

4. Pompy ciepla musi posiada6 wsp6lczynnik efektywno6ci COP w A7W35 min. 24,30 .

5. Pompa ciepla musi posiadad certyfrkat potwierdzajqcy warto56 wsp6lczy,nnika COP

zmierzonego zgodnie z jednq z norm: np. PN-EN 145 I I ,,Klimatyzatory, zigbiarki

cieczy i pompy ciepla ze sprgZarkami o napgdzie elektrycmym, do grzania i zigbienia"

lub norm r6wnowa2nych, wydany przsz wla6ciwq akredytowan4 jednos&g

certyfikujqcq lub wlaiciwe akredyowane laboratorium badawcze.

6. Elektroniczna pompa obiegowa i regulator pokojowy.

7. EfektywnoS6 energetyczna w klasie nie mniejszej ni2 ,Ar+".

8. Wentylator powinien by6 modulowany.

9. Urzqdzenia wcho&qce w sklad instalacji muszq by6 fabrycznie nowe, nie starsze niZ

l2 miesigcy.

10. lnstalacja musi posiada6 licznik ciepla.

tl.Urz4dzenia wchodzqce w sklad instalacji muszq posiada6 gwarancjg producent6w

min. 5 lat.

l2.Instalacja musi posiadai rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru koricowego.

N. POMPY POWIETRZNE DO C.W.U.

1. Pompy musz4 by6 wyposcrZone w grzalki elektrycme o mocy min. 1,5 kW, kt6re

zapewni4 c.w.u. w wypadku niedoboru.

2. WysokoS6 urzqdzania dostosowana do uwarunkowari technicznych pomieszczenia.

3. Pompa ciepla musi posiada6 efektywnoSi energetyczn4 w klasie nie mniejszej niz A+

4. Un4dzefie jest rozumiane jako jedno66, w uzasadnionych przypadkach mo2na

zastosowa6 zasobnik i pompg jako osobne urzqdzenia.

5. Uruqdzenia wchodzqce w sklad instalacji musz4 byi fabrycznie nowe, nie starsze niz

l2 miesigcy.
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6. Instalacja musi posiada6 licmik ciepla.

7. Zbiomik musi posiada6 dodatkowq wg2ownicg.

B. Urz4dzenia wchodzqce w sklad instalacji muszq posiada6 gwarancjg producent6w

min. 5 lat.

9. Instalacja musi posiada6 rgkojmig wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty

odbioru kofcowego.

i Miasta
eszczyny

niszgflskl
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Zalqcznik nr 6

pnoror6t oDBIoRU rNsrALAcJr oDNAwrALNBco 2n6nu ENERGII

soorzadzonv w dniu

Lokalizacja inwestycj i;

Grantobiorca:

Sklad Komisji, dokonujqcej odbioru
wykonanych rob6t:

l/ po shonie Grantobiorcy

2/ po stronie Wykonawcy

3/ po shonie Grentodawcy

Komisja dokonujqca odbioru stwierdza:
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1. Zakes wykonanych rob6t objgtych niniejszym protokolem jest zgodny z

3. WartoS6 element6w rob6t odbieranych
niniejszym protokolem wynosi (zl):

2. Na

Numer pozycji Nazwa odbieranych
element6w rob6t

Ilo5d - zakres/
jednostka miary

WartoSC

wykonanych
roMr(wd)

NETTO

JaloSC wykonanych rob6t Uwagi

x x

Id: Dl ACBDEC-4?BF-4C85-8BE l -35D3E8D3006F. Projeh Strona 2
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ROZLICZENIE KOSZTOW ZADAI\IA

KOSZTY KWALIFIKOWALNE W KWOTACH NETTO

Element rozliczeniowy

tqczna wartoSi koszt6w kwalifikowalnych:

KOSZTY N]EKWALIFIKOWALNE

lloSd WartoSC netto

WartoSC (w zl) netto

Warto66 bruttoElement rozliczeniowy

tqczna warto$C koszt6w niekwalifikowalnych:

Id: Dl ACBDEC4TBF-4C85-8BEl-35D388D3006F. Projeh Strona 3
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Calkowity koszt zadania:
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oSwt.LnczENIE o oSIAcNIECIU

EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO ZADAI\IA

OSwiadczam, 2e efekt rzer,zory i ekologiczny zadana okreSlony w ... ... , zostal osi4gnigty w
nastqpuj 4cym zakresie:

1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej zOZE (sa.);

2. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej zOZE (szt.);

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (szt.);

4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZF, (srt.);

5. Dodatkowa zdolnoS6 wytwarzania energii elektrycznej ze ir6del odnawialnych (MtvV);

6. Dodatkowa zdolno6d wytwarzania energii cieplnej ze irbdel odnawialnych (M\ 0;

Podpis Grantobiorcy Podpis Wykonawcy Podpis Grantodawcy

nistrz
iMlasta

:a-Leszcryny

Lniszewskl

I
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Zallcznik nr 7

WNIOSEK O R.OZLICZENIE GRANTU

1. Dane Grantobiorcv:

Imig i nazwisko:

PESEL:

Numer umowy o powierzenie grantu:

Data zawarcia umowy o powierzenie grantu:

Numer rachunku bankowego:

2. Lokalizacja wykonanego zadania - adres:

Czy w nieruchomo5ci prowadzona jest dzialalno6d gospodarcza: TAKNIE'i

3. Informacja o nieruchomo6ci przed zmianq:

a. dla pomp ciepla do c.o. i c.w.u.:

Powierzchnia ogruewana lokalu (m2):
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Ro&aj opalu i roczna ilo56 opalu u:Zywana pned zmian4:

Roczna ilo56 zu2ywanej cieplej wody:

Spos6b podgrzewania wody i rocma iloS6 opatu u2ywana przed zmiat4:

b. dla pomp ciepla do c.w.u.:

Roczna iloS6 zu2ywanej cieplej wody:

Spos6b podgrzewania wody i roczna ilo6i opalu uZywana przed znrian4:

c. dla instalacji fotowoltaicznej:

Roczna ilo66 energii elekoycznej zu2ywanej przed zmiarrq:

d. dla instalacji solamej:

Roczna ilo66 zu2ywanej cieplej wody:

Spos6b podgrzewania wody i roczna ilo56 opafu uZywana przed zmianq:

4. C haraktervstyka wykonanego zadania

Ro&aj zainstalowanego OZE:

Moc zainstalowan ego OZE :

5. Koszw kwalifikowalne ooniesione na w),konanie zadania
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WartoSdlqczna:

netto:

Szczeg6lowe zestawienie kwalifikowalnych koszt6w inwestycj i :

Termin realizaci i zadania

Data rozpoczgcia realizacji zadania:

Data zakori czenia realizacj i zadania:

OSwiadczenia

a. O6wiadczam, 2e posiadam prawo do dysponowania nieruchomoSciq na cele

realizacji projektu oraz w okresie tnvaloSci wynikaj4ce z tytufu

b. OSwiadczam, 2e podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z mo2liwo6ci otzymania

dofinansowania ze Srodk6w Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy

o finansach publicznych.

7.

Id: D I ACBDEC-478F-4C85-8BE l -35D3E8D3006F, Projeh Strona 3

Rodzaj instalacji Koszty
material6w

Koszty montaiu l,qczne koszty Maksymalny limit
ustalony przez
Grantodawce

Pompa ciepla do

c.w.u. i c.o.
Pompa ciepla do

c-w-il-
Instalacja

fotowoltaiczna
Instalacja solarna



il a,*rrr.

l:E::fu r$;ffii**u'" / Slqskie. 'Sffiffi E
c. O6wiadczam, 2e wydatki na inwestycjg mstaly przeze mnie poniesione w spos6b

oszczgdny tj. niezawyZony w stosunku do 6rednich cen i stawek rynkowych

i spehriajqcy wymogi uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych naklad6w.

O6wiadczam, 2e inwestycja

zewngtrznych, w zwiqzkrt z

dofrnansowaoie,

zostala

czym, w

sfinansowana

tym zakesie

bez

nie

udzialu 6rodk6w

wyst4pi podw6jne

O6wiadczarn, 2e w budynku mieszkalnym, \a rzecz kt6rego bg&ie

wykorzystywana energia produkowana pruez instalacjg OZE pomieszczenia

wykorzystujg/nie wykorzystujgr do prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej.

t. O6wiadczarn" 2e grant

w rozumieniu ustawy

publicznej.

stanowi/nie stanowi*

o postgpowaniu w

pomoc publicznq de minimis*

sprawach dotyczqcych pomocy

OSwiadczanr, 2e zobowiqzujg sig do zachowania trwalo6ci przedsigwzigcia, to jest

utrzymania instalacji w niezmienionym stanie technicznym, przez okres

obejmujqcy 5 lat od dnia zakoriczenia realizacji Projektu przez Cming tj. od dnia

wplywu ostaftiej transzy dofinansowania na rzecz Grantodawcy.

* niepotrzebne sbei lii.
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8. Wvkaz dokument6w dolqczonych do wniosku:

l) dowod ksiggowy - faknry/rachurki potwiadzajqce zakup lub zakup i monta2 fabrycmie

nowych urzq&ef skladajqcych sig na kompletn4 instalacjg OZE;

2) dowod zaplaty (potwierdzenie przelewu, wyciqg bankowy) potwierdzajqcy poniesienie

wydatku;

3) protokol odbioru wskazujqcy jakie elernenty rozliczeniowe zostaty wykonane oraz

potwierdzajqcy efekt ekologicmy (wz6r protokofu stanowi zalqcznik nr 6 do Regulaminu);

4) zgloszenie podl4czenia do sieci elektoenergetycznej (w przypadku instalacji

fotowoltaicznej);

5) za6wiadczenie wydane $zu. Powiatowy Inspeklorat Nadzoru Budowlanego,

potwierdzajqce dokonanie odbioru budynku do u2ytkowania (w przypadku dofinansowania

do pompy ciepla c.o.-c.w.u., kt6ra stanowila jedyne h6dto ciefa w budynku, kt6ry przed

przyst4pieniem do realizacji Inwestycji nie byl oddany do u2ytkowania);

6) karta gwarancyj na;

7) certyfi katy/ za6wiadczenia zainstalowanych urzq&eri;

8) ubezpieczenie;

data, miejscowo66 podpis Grantobiorcy
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Zalqcznik

E
nr8

Sprawozdanie roczne o osiqgnigtym efekcie ekologicznym
w ramach projektu pn. Zakup i monta2 rrzqdzeh wykorzystujqcych odnawialne ir6dla anergii

w Czerwionce-Leszczynach

DANE GRANTOBIORCY

Data zawarcia umowy Numer umowy

lmig i Nazwisko

PESEL

Okes za kt6ry przygotowano
sprawozdanie

LOKALIZACJA WYKONANEJ INWESTYCJI

Ulica

Numer domu
Numer
lokalu

Miasto
Kod
Doczlowy

Czy w nieruchomo$ci prowadzonajes dzialalnoSC gospodarcza (TAKNIE)

OSIAGNIITY EFEKT EKOLOGICZNY

LP Typ instalacji
produkcja eDeraii w okcsie

sprawouda*cz),rh
Jdnotk

t
Moc

zainslrlowana
,edno6rka

I lnstalacjs fotowoltaiczns kwh

2
Instalacja solama (Kolektory
sloneczne)

MJ

Pompa ciepls powietran do
c,w.u

kwl

4
Pompa ciepla powietrzna do c.o.
rpla:z z c,w.u.

kwh

Uwrgi

Zaobserwowane problemy w
dzialaniu instalacji

Prowadzone prace
serwisowe/naprawcze

w czasie okresu sprawozdawczego

Zal4czniki

I np. protokoly z przeprowa&onych napraw/przeglqd6w

2

Burmistri
Gminv, Miasta

Czerwionf*L€szczyny

werd*foiszer.vsrr
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UZASADNIENIE

Maiqc na uwadze zlq iako66 powietrza atmosferycznego na terenie Wojew6dawa SQskiego, ograniczenie

niskiej emisii oraz zwiQkszenie efektywnosci energetycznej Woiew6dztwo SQskie w remach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego na lala 2014-2020 wdra2a Program Operacyjny

Wo,iew6dztwa Slqskiego na lala 2014-2020, w ramach osi priorytetowei lV EfeKywno66 energetyczna,

odnawialne 2r6dla energii i gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 4.1 Odnawialne 2r6dla energii,

Poddziatania 4.1.3 Odnawialne 2r6d+a energii - konkurs.

W ramach Dzialania 4.1 Odnawialne 2r6dla energii dofinansowanie uzyskaiq proiekty realizolvane w formuje

grantowej rozumiane ,ako budowa ka2dej instalacji/infrastruktury wykozystujqcei odnawialne 2r6dh energii,

ti. biomasa, slohce, woda, geotermia, wiatr, w lym instalac,i kogerenacyjnych wraz z podtqczeniem tych

,r6del do sieci dystrybucylnel/pzesylowej.

W ramach realizowanych grant6w wspierane beda dziahnia z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury

slu&cej do produkcji i dystrybucii energii ze 2r6del odnawialnych.

Gmina i Miasto Czenrionka-Leszcayny uzyskala dofinansownaie w ramach ww dzialania.

Warunkiem udzielenia dotacji mieszkahcom iest podiecie pzez Rade Miejska w CzeMionce-Leszczynach

uchwaly okreSla,qcej procedury realizaqi proiehu grantowego.

Biorqc po\ ry2sze pod uwage @iede uchwaly jest zasedne.

Br-i;
GmirrlMlaste

Czerwigr{ft f, Leszczytty

wietrll4szarso
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